WOORD VOORAF

"Maldegem la Loyale"... van Madame de Lalaing is sinds vele decen
nia een boek dat elke Maldegemse geschiedvorser intrigeert. Wat
behelst het boek eigenlijk? Is het werk wel ·zo belangrijk voor
Maldegem? En vooral ook: wie is de schrijfster? Welke persoonlijkheid
voelde zich

150 jaar geleden geroepen om een gedetailleerde

beschrijving op te stellen van haar voorgeslacht, een activiteit die naar we nu weten - niet zomaar in de lijn lag van haar interesses en
dagelijkse bezigheden? Het zesde jaarboek van het Ambacht
Maldegem - het millenniumboek - geeft op die vragen een antwoord.
Met groot enthousiasme is dit werk door een beperkte ploeg aange
vat, hoewel men wist dat er addertjes onder het gras scholen. Een
enorme massa historische gegevens, gesteld in het Frans van midden
19de eeuw, en een aanzienlijk pakket bronnenmateriaal in het Latijn,
Oudvlaams en Frans, correct en leesbaar weergeven, was geen sine
cure.
Dat "Maldegem la Loyale" al die arbeid waard was, daarvan waren we
overtuigd. Het belang van dit standaardwerk voor de feodale geschie
denis van Maldegem, wordt verder door de vertaler verduidelij'kt.
Ik dank ons bestuurslid lic. Marc Martens voor. de volharding waarmee
hij zich van die zware taak kweet. De opdracht was bij hem in goede
handen. Aan geschiedkundig en kunsthistorisch inzicht, plus kennis
van Frans, Latijn en zelfs Middelnederlands, ontbrak het hem niet om
dit werk tot een goed einde te brengen. Hij heeft ons een boeiend en
leesbaar "Maldeghem die Loyale" afgeleverd. Meer dan vroeger zal
het boek nu dienen als basis voor verder onderzoek.
Naarmate het werk vorderde, werd de vraag binnen de werkgroep
steeds

prangender:

wie

was

eigenlijk

Marie

Henriette

van

Maldeghem? Over de schrijfster zelf was maar weinig bekend. Dat
bracht een reeks vruchtbare contacten op gang met de afstammelin
gen van de adellijke van Maldeghems, waarvan de naamdragers
vooral in Duitsland te vinden zijn.

Foto pag. 2: het gemeentehuis van Maldegem met het standbeeld van Salomon van
Maldeghem: symbool van het feodale verleden van de gemeente.

Die contacten leverden onverhoopte successen op. De heren graven
von Maldeghem hebben ons gul informatie en zeer belangrijk fotoma
teriaal bezorgd, vooral over de Duitse tak van de familie, waarvan
graaf Karl Leopold Ludwig von Maldeghem ( 1797- 1877), broer van de
schrijfster gravin Marie Henriette, het hoofd is. De hartelijke ontvangst
bij graaf en gravin Josse de Lalaing - Elisabeth Silfverstolpe op het
kasteel van Zandbergen was verhelderend: daar was de schrijfster als
betovergrootmoeder van de graaf helemaal geen onbekende. Dankzij
hen beschikken wij over een afbeelding van de schrijfster en nog
meer belangrijk fotografisch materiaal, waardoor wij haar beter kun
nen situeren in haar tijd. Zonder de medewerking van al deze perso
nen zou het boek nooit geworden zijn tot wat het nu is. Wij zijn hen
hiervoor bijzonder dankbaar.
Het Algemeen Rijksarchief in Brussel ten slotte bleek een ware schat
aan informatie te bezitten: het persoonlijk archief van gravin Marie
Henriette was er gedeponeerd.

Gedroomd materiaal voor Hugo

Notteboom om hiermee een pittige biografie op te stellen van de
schrijfster, waarbij de 'petite histoire' niet ontbreekt. Hij heeft ook geen
moeite gespaard om alle mogelijke bronnen aan te boren die nuttige
informatie konden opleveren, en vond nog de tijd om de stamboom
van de

van

Maldeghems

(25 generaties vanaf

Salomon

van

Maldeghem tot 1850) op te stellen. De stamboom zal een onmisbare
hulp zijn bij het lezen van het boek.
De originele uitgave heeft geen enkele illustratie. Voor de gepaste ver
luchting van de vertaling hebben we ons veel inspanning getroost.
Niet alleen gingen we de domeinen opzoeken waar nog herinneringen
aan

de

van

Maldeghems

bestaan

(Steenhuffel,

Diepenstein,

Zandbergen, Niederstotzingen, Reesinghe" . ) vele archiefstukken die
,

Madame de Lalaing zelf had bestudeerd, werden opgespoord in de
archieven van Gent, Brugge, Brussel, Parijs ... De ridderzegels die we
konden fotograferen evoceren de heroïsche Middeleeuwen, waarin de
van Maldeghems op de voorgrond stonden, en o.m. Filips /Il de ereti
tel LOYAL aan zijn blazoen mocht toevoegen.

Een realisatie als dit boek was noodzakelijk groepswerk. Een onmis
bare medewerker van de vertaler om mee te lezen, mee te denken en
vlug en efficiënt vele moeilijke karweitjes op te knappen was Paul De
Coninck. Het taaladvies was voor rekening van Rita de Meester.
De financiële implicaties van dergelijke uitgave zijn niet te onder
schatten. Ik dank alle leden van het bestuur voor hun inzet, voor de
bekendmaking van de publicatie en het doen slagen van de inteken
actie, en vooral Etienne Dauwels voor zijn nauwgezet secretariaats
werk. Drukkerij Van Hoestenberghe verdient lof voor de verzorgde
afwerking.
Het Ambacht Maldegem springt bij elke uitgave gul om met bladzij
den en illustraties. Onze uitgaven mogen gezien worden, maar koken
kost geld. Het zesde jaarboek van Het Ambacht Maldegem kon in die
vorm slechts gerealiseerd worden dankzij de steun van de Culturele
Raad. Wij danken het bestuur en zijn voorzitster, omdat zij overtuigd
waren dat dergelijke initiatieven waardevol zijn en een duwtje in de rug
verdienen.
Ten slotte willen wij onze bijzondere dank en waardering uitdrukken
tegenover:
Graaf en gravin Josse Ghuislain Jacques de Lalaing en Elisabeth
Silfverstolpe, Zandbergen-Geraardsbergen
Graf Karl van Maldeghem, Schloss Niederstotzingen
Graf Wolfgang van Maldeghem, Kübach-Haslangkreit
Graf Georg van Maldeghem, Schloss lgling, lgling
Graf Friedrich van Maldeghem, Grosshausen
Graaf Carl Philip van Maldeghem, Karlsruhe
Bürgermeister Gehrard Kieninger en Frau Ziege, Niederstotzingen
Dankzij hun medewerking is "Maldeghem die Loyale" een royaal boek
geworden, een waardig eerbetoon aan iemand die het aloude getrou
we geslacht van Maldeghem blijvend bekendheid gaf: gravin Marie
Henriette de Lalaing - van Maldeghem.
De voorzitter,
Walter Notteboom

16 december 2000

Met de regelmaat van een klok verrast de Heemkundige Kring Het
Ambacht Maldegem ons met een lijvig jaarboek. Dit jaar stond een bij
zonder project op het getouw, dat duidelijk tot een goed einde is
gebracht.
Slechts weinig personen in Maldegem bezitten het boek "Maldeghem
La Loyale", in 1849 geschreven door gravin de Lalaing, geboren
Marie Henriette van Maldeghem. Omwille van de taal is het meestal
niet echt gelezen, en zeker niet grondig bestudeerd.
Daaraan is nu verholpen. "Maldeghem die Loyale", een vertaling door
Marc Martens en zijn equipe medewerkers, biedt nu alle geïnteres
seerden de mogelijkheid zich in de geschiedenis van de adellijke
familie van Maldeghem te verdiepen.
De uitgebreide biografie over de schrijfster, Madame de Lalaing, die
de vertaling voorafgaat, lost de laatste raadsels omtrent haar boeien
de persoonlijkheid op.
Dit boek, met zijn aantrekkelijke en verantwoorde illustraties,

zal

beslist zijn weg vinden naar een breder publiek.
Deze millenniumuitgave, die bijna acht eeuwen geschiedenis bestrijkt
- vanaf Salomon van Maldeghem tot het midden van de vorige
eeuw - bevordert trouwens de banden die Maldegem nog heeft met
de leden van de adellijke familie van Maldeghem, die in Duitsland
wonen.
Deze uitgave is een belangrijke aanwinst in de reeks geschiedkundi
ge publicaties over Maldegem. Ik wens de vereniging Het Ambacht
Maldegem van harte geluk met dit zeer verzorgde boek en alle suc
ces met de verspreiding ervan.
Veel lees- en kijkgenot.
Johan De Roo
Burgemeester van Maldegem

Gravin Marie Henrietfe Üdavie Ghi lain d Lal
geboren van Mald gh
m

si

·

·

in

MADAME DE lALAING
GEB REN

MARIE HE RIETI E ÜCTAVIE G HISL AI

E VA

MALDEGHEM

11AUGUSTUS1787 - 11AUGUSTUS1866
HUGO

OHEBOOM

VAN GOEDEN HUIZE

Op maandag 1 2 augustus 1 787 wordt te B russel in het gezi n van g raaf Jozef Alexander
François van Maldeghem en M arie Anne d 'Argenteau een dochtertje geboren, dat M arie
Henriette Octavie G hislaine wordt genoemd, de latere Madame de Lalai n g . Ee rder
reeds, op 1 december 1 785 , had het echtpaar ook al een dochter gekregen, M arie
Louise Madeleine Joseph Ghislaine en op 1 5 april 1 797 ziet in M ünster in Westfalen een
mannelijke telg het levenslicht: Charles Leopold Lou is.
G raaf Jozef Alexander wijkt uit naar Duitsland om reden van de aanhechtin g van de
Oostenrijkse N ederlanden bij Frankrijk en de d aaruit voortvloeiende moei lijkheden voor
de ade l . Hij keert pas naar B russel terug als de ergste excessen van de Franse
Revolutie voorbij zijn en de toestand , althans voor de ade l , onder Napoleon min of meer
genormaliseerd wordt. De famil ie maakt op politiek geb ied vrij turbu lente tijden door:
eerst is er de Brabantse Omwenteling, met de daarmee gepaard gaande o n lusten in
Brusse l, vervolgens de eerste Franse invallen met een kortstondige restauratie van het
Oostenrijks bewin d , waarna de definitieve annexatie van de negen departementen bij
Frankrijk volgt.
De teloorgang van de feodaliteit en het verdwijnen van kleine en g rote voorrechten die
de adel genoot - de meeste ervan zijn echter al erg uitgehold, de belangrijkste i n kom
sten van de adel gelden nu pachten die door opdeling van landgoederen vrij belang rijk
worden - brengen veel adell ijke fam ilies in financiële moei lijkheden . Ec hter ni et de fami
lie van Maldeghem, die n iet alleen het fam i l iebezit weet te consolidere n , maar zelfs nog
u it te breiden , voornamelijk door het sluiten van voordelige alliances. Zo huwt de g root
vader van Marie Henriette, graaf Ch arles Florent Joseph van Maldeghem, Steenhuffel ,
Wakken , enz. met Marie Philippine, barones van Stain , erfgename van uitgestrekte lan
derijen en goederen i n Boheme n, Polen en Duitsland.
O p 20 juni 1 800 stelt de moeder van mevrouw de Lalaing, g ravin Marie Anne
d'Argenteau te Brunn in D uitsland haar laatste wilsbeschikking op. Nog geen jaar later
- op 25 maart 1 80 1
overlijdt ze te M ü nster. U n iverseel erfgenaam wordt Charles
Leopold Louis van Maldeghem, die de heerlijkheden Morawetz, Mitrow en de vrijheer
lijkheid van O berrositschka, gelegen in Polen, in eigendom verkrijgt. Alleen al van
Morawetz wordt de waarde geschat op 300.000 Weense florijnen . Aan zijn zussen Marie
Henriette en Marie Lou ise Madeleine moet hij een kapitaal geven ter waarde van één
derde van de bezittingen, na aftrek van alle kosten en sch ulden. Om te ve rhinderen dat
de jongedames hun kapitaal ineens opeisen en aldus hun broer ruïnere n, stipu leert de
gravin d at ze jaarlijks slechts 2.000 Weense florijnen mogen opeisen, tenzij ze zouden
trouwe n , dan hebben ze recht op 5 .000 fl. Wanneer de meisjes echter een voordelige
belegging op het oog hebben of op de een of andere manier in financiële moeilijkheden
geraken, dan i s hun broer verplicht hen met raad en daad én met geld bij te staan .
-
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G raaf Jozef Alexander François van Maldeghem ( 1 754-1 809), graaf van Steenhuffel,
baron van Leischoot, vader van Marie Henriette .

Charles Leopold krijgt verder alles wat zijn moeder nog van haar moeder zou erven of
wat haar van andere erfenissen nog ten deel zou vallen. Kortom: alle goederen die ze
bij haar overlijden bezit, gaan naar haar zoon. De dochters erven haar juwelen , kant
werk, pelzen en dergelijke meer, d ie ze in de beste verstandhouding onder elkaar ver
delen.
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Echtgenoot Jozef Alexander verkrijgt het vruchtgebruik van alle bezittingen. Hij moet er
echter voor zorgen d at, zolang de oorlog met Frankrijk aansleept, de inkomsten worden
gebru ikt om de kinderen een goede opvoeding te bezorgen , hen te laten studeren en
om de schulden die op de heerlijkheden rusten zoveel mogelijk af te betalen. I ndien de
g raaf echter de Oosten rijkse Nederlanden moet ontvluchten, dan .mag hij alle inkomsten
voor zichzelf en zijn gezin aanwenden. Als toeziend voogd wordt graaf Eugène
d 'Argenteau aangesteld , generaal, veldmaarschalk en l u itenant in dienst van de
Oosten rijkse keizer.

Gravin Marie Anne Ghislaine d'Argenteau ( 1 764- 1 80 1 ) moeder van Marie Henriette.
,

De g ravin schenkt aan de armen van Morawetz een kapitaal van 1 00 fl . plus nog eens
1 00 fl. om uit te delen op de dag van haar uitvaart. Aan de normaalschool in Morawetz
en aan de invaliden geeft ze elk 1 0 fl. Zowel in Morawetz als in Kraków moeten in ver
schillende kerken honderd missen opgedragen worden voor haar zie lenzal igheid.
N iet alleen de g ravin, ook g raaf Jozef Alexander van Maldeghem is zeer bemiddeld ,
zoals blijkt u i t zijn testament dat hij op 1 9 januari 1 808 in Brussel opstelt. I ndien d e g raaf
in Belgiê overlijdt, dan wenst hij begraven te worden in Steenh uffel , zonder pracht of
praal, maar wel met uitdeling van aalmoezen aan de armen van de parochie en het
opdragen van tweehonderd gelezen misse n .
H e t domein Diepensteyn i n Steenhuffel en Steenh uffel zelf wordt eigendom van de fami
lie van Maldeghem door het h uwelijk op 5 februari 1 654 van Eugeen Ambrosius van
Maldeghem met Isabella Clara Eugenia des Champs, genaamd von Kesseler. Karel 11
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verheft de heerlijkheid tot g raafschap en Steenh uffel wordt de thuishaven van de familie
van Maldeghem. Eugeen Ambrosius, Eugénie, Jean Dominique, Charles Florent en,
zoals gezegd ook Joseph Alexander, krijgen er hun laatste rustplaats in het koor van de
kerk. De fami l ie aanzag deze kerk een beetje als hun parochiekerk. I n 1 826 legt
M aximil ien de Lalain g , zoon van Marie Hen riette , de eerste steen voor het bouwen van
een n ieuw schip en o p derde pinksterdag van 1 828 is de g ravin zelf de eregast bij de
wijd i n g van de gerestau reerde kerk. Voor de herstelling ervan schenkt ze overigens een
royale financiële bijdrage, niet te verwonderen dus dat pastoor Smet haar ook aan tafel
inviteert.
J ean Dom i n iq u e van Maldeghem laat het waterkasteel van Diepensteyn g rondig ver
bouwe n , de waterpartijen worde n uitgebreid en er wordt een prachtige Franse tu in aan
gelegd. Het is een domein waar de g raven van Maldeghem, na hun m i l itaire bezighe
den en politieke beslommeringen, tot rust .kunnen komen. Ook Marie Henriette vertoeft
er wel eens. Na haar komen de bezittingen in Steenhuffel achtereenvolgens aan haar
zoon M axim i l i e n , aan Charles ( + 1 9 1 9) en J acques de Lalaing ( + 1 969). Een deel van het
goed wordt in 1 960 verkocht en ten slotte wordt het hele domein, dat erg in verval was
geraakt, in 1 988 aangekocht door de brouwerij Palm van de familie De Boeck
Robberechts en van Ferry en Ariane de Lal ai n g . Het kasteel wordt in 1 993- 1 995 des
kundig gerestaureerd en in zijn oude g lo rie herste l d . Het domein bevat een stoeterij en
het kasteel wordt door de b rouwerij gebruikt voor ontvangsten en feestelijkheden. In het
kasteel is er een zaal 'Maldeghem' en 'de Lalain g ' .
Van z i j n vader erft zoon Charles Leopold het domein in Wakken en verder a l l e goederen
die de g raaf bezit in het departement van de Leie. Alle andere bezittingen, ook die in
Frankrijk, worden onder de d rie kinderen verdee l d . Verder moeten ze stipt u itvoeren wat
in het testament staat van hun moeder betreffende de eigendommen i n het markgraaf
schap Moravië en in Frankrijk.
De bezittingen in Schwaben, in het koninkrijk Beieren, d ie g raaf Jozef Alexander erft van
g raaf Karel Leopold Lodewijk van Stain , zijn oom, gaan volledig naar Charles Leopold
Louis. Het betreft het kasteel en landerijen i n N iederstotzingen, Ried hausen , Stetten en
elders . Ook i n Ooste nrijk bevi nden zich enkele bezittingen. Beide dochters krijgen van
dit erfdeel d atgene waarop ze wettig recht hebben.
We krijgen een d uidelijk en volledig overzicht van de bezittingen in België en Frankrijk
door de verdeling in 1 8 1 9 van alle goederen onder de drie kinderen . Marie Lou ise
Madeleine is ondertussen gehuwd met George Philippe, markies de Trazegnies, terwijl
Marie Henriette huwde met g raaf Charles Joseph G huislain de Lalaing, d ie in 1 8 1 9 ech
ter al overleden is. Er worden experts aangestel d om de eigendommen in België en in
Frankrijk te schatten en daaruit blijkt dat het volgende te verdelen valt:
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1 . van vaderskant:
- het goed van Wakken met aanhorighede n in de provincie West-Vlaande ren;
- goederen in H aybes in Frankrijk, arrondissem ent Rocroy, departement van de
Ardennen;
- landerijen i n Mortagne, gelegen in Frankrijk (departeme nt van het Noorden) en
België ( p rovincie Henegouwen);
- bezittingen in Steenhuffel en Londerzeel ;
- eigendommen in Eppegem e n G rimbergen, het kasteel Kattenhuis en d e daarb ij horende boerderij in l ndevelde ( B rabant) ;

- de helft van het domein van Papelieu in het departement van de J u ra i n
Frankrijk;
- 32.300 Du itse florijnen belegd tegen 5% in de Bank van Wenen.
Deze eigen dommen en goederen worden geschat op 1 . 8 1 7 . 680 florij n e n .
2. van moederskant:
- het goed te Blaasveld b ij Mechelen;
- het Hotel d'Argenteau aan de Passage des Colonnes nabij het Koninklijk Paleis
te Brusse l ;
- een rente van 1 87 , 1 0 B rabantse florijnen die de g ravin de Mérode jaarlijks moet
betalen op een geleend kapitaal van 6802 , 7 1 florij nen .
Dit aandeel wordt geschat op 230.53 1 , 7 1 florijn e n.
Al les wordt i n d rie loten verdeeld . Charles Leopold Louis krijgt Wakken , Haybes, het
prachtige Hotel d'Argenteau plus nog 6 1 .326,88 fl. die zijn zus Marie Lou ise Madeleine
hem moet bij betalen . I n totaal heeft dat erfdeel een waarde van 1 . 1 24 . 820 , 88 fl . , waar
van ongeveer 230.000 f l . moeten worden afgetrokken van leningen, rente n , obligaties,
enz.
Marie Louise Madeleine de Trazegn ies valt het landgoed van Mortag ne ten deel. Het
wordt geschat op 52 1 . 697 fl . , het passief bedraagt iets meer dan 90 .000 fl. O p 20 okto
ber 1 826 staat Marie Lou ise al haar rechten op de bezittin gen in Duitsland af aan haar
b roer Charles Leopold : "lch, Marie, Marquise von Trazegnies, geboren Gräfin von
Maldeghem, mit meinem Ehemahle Georg Philipp, Marquis von Trazegnies, ürkünde
und bekenne hiermit, dass, nach dem lnhalten des Testaments meines seligen Herrn
Vaters, den Grafven Joseph Alexandre von Maldeghem, gestorben den 17ten Oktober
1809, mein Herr Brüder, der Graf Carl Leopold von Maldeghem, zu Niederstotzingen, in
Königreiche Würtemburg, der al/einige rechtmässige Erbe und Bezitzer der von meinem
seligen Herrn Vater hinterlassenen hälfte der Güter Burgenweiler, Niederstotzingen und
Riedhausen geworden seij. "
G ravi n Marie Henriette de Lal aing erft Steenhuffel en Londerzeel ( 1 46.205 f l . ) , Eppegem
en Grimbergen ( 1 56.284 fl . ) , B laasveld ( 1 53.729 fl . ) , een kapitaal van 6802, 71 fl . van de
rente van de g ravin de Mérode, een geldsom die haar broer haar verschul di gd is
( 1 3.656,75 f l . ) en nog twee kleinere renten (691 ,62 f l . ) . Het totale actief bed raagt
477.369,07 fl . , het passief iets meer dan 30. 000 fl .
Bij die verdeling wordt uiteraard rekening gehouden met alle vroegere sch ikkingen , van
daar de verschillen. Toch blijkt d at g raaf Charles Leopold d uidelijk meer krijgt dan zijn
beide zussen .
EEN SPROOKJESHUWELIJK

Op 1 1 mei 1 807 h uwt de twintigjarige Marie Hen riette in Brussel met g raaf Charles
Joseph Ghuislain de Lalai n g , 39 jaar oud, zoon van Maximilien Charles en van Anne
Marie Philippine de Draeck. Bij het afsluiten van het huwel ijkscontract wordt de g raaf bij
gestaan door zijn moeder - toen al weduwe - zijn broer François en zijn oom G aspar
Bernard de Draeck uit Gent. Marie Henriette, die bij haar vader in het Hótel d 'Argenteau
woont, had als getuigen uiteraard haar vader, opperjachtmeester van Brabant, en ver
der George Philippe de Trazegnies, haar schoonbroer, en Charles François de
Preud'homme d'Hailly de N ieuport, gewezen commandeur van de O rde van Malta, een
neef van moederszijde.
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Twee belangrijke adellijke families verenigd door het huwelijk van Charles de Lalaing met Marie Henriette
van Maldeghem.

Door haar huwelijk l ieert Marie Henriette de van Maldeghems aan een van de invloed
rijkste en oud ste adel l ij ke fam il ies van het l an d . Leden van de famil ie de Lalaing fre
quenteren koninklijke en keizerlij ke hoven, leveren ministers, ambassadeurs, p rivate
raadgevers van vorsten , m i l itaire leiders, enz. Ze zijn l i d van de Orde van het Gulden
Vlies, van de O rde van M alta en van nog meer adel l ijke genootschappen .
De moeder van Charles Joseph is b ijzon der opgezet met het huwelijk van haar zoon met
M arie Henriette. N aast een bruidsschat die past bij zijn stand, scheldt ze hem een jaar
l ij kse rente van 5 . 034 frank kwijt. De g raaf van M aldeghem zegt zijn dochter jaarlijks
1 0. 000 frank toe, d ie gehypothekeerd worden op de bezittingen in Haybes en in de
Franse Ardennen.
Vanaf 1 8 1 6 wordt la Comtesse de Lalaing in de Almanach Royal de la Cour des
Provinces Méridionales et de la ville de Bruxelles bij de hofdames, les Dames du Pa/ais,
vermel d , samen met barones d ' Estorf, g ravin Degoltz, de hertoginnen d'Ursel , de
Beaufort, d'Oultremont, Vandernoot en Vanderburc. Haar broer Charles Leopold is vanaf
1 822 chambellan of kamerheer van koning Willem.
G raaf Charles de Lalaing de Tildonck, baron van Arquennes, lid van de Etats nob/es du
Brabant, burgemeester van Zandbergen, enz . , wordt op 1 3 maart 1 8 1 6 door een col
·
lectief besluit van koning Wil lem 1 met de titel van g raaf in de Ridderschap van
Antwerpen benoemd. Hij overlijdt echter vijf maanden later, nog voor hij de eed heeft
afgelegd en alhoewel zijn naam in de Rid derschap voorkomt, wordt hij toch niet vermeld

G raaf Charles de Lalaing ( 1 768- 1 8 1 6) , echtgenoot van gravin Marie Henriette van Maldeghem.

op de officiële l ijst van adel lijke persone n. Pas enkele tientallen jaren later, op 20 sep
tember 1 877, wordt de adellijke titel door zijn zoon, Maxi mi l ien Jean G h u islain geregu
lariseerd.
EEN ADELLIJK GEZIN

Op 24 april 1 8 1 1 wordt i n Brussel i n het gezin van Charles Joseph en Marie Henriette
een eerste kindje gebore n, Maximilien J ean G h u islain, en twee jaar l ater, op 23 april
1 8 1 3, ziet Camille Ange het levenslicht. Aan het prille geluk komt p lots een eind als ec ht
genoot en vader graaf Charles Joseph op 24 augustus 1 8 1 6 in Brussel overlijdt. hij is
pas 49 jaar oud . Hij wordt ter aarde bestel d in Zandbergen en in de parochies waar de
familie bezittingen heeft, worden solemnele diensten gecelebreerd . In Wannehain krijgt
de pastoor 3678, 75 fr. voor een d ienst met offerande, brood aan de armen, 1 5 flacons
wijn , was, kaarsen , enz.
Al zijn bezittingen laat de g raaf na aan zijn beide kindere n. Zijn chère et bien aimée
épouse krijgt het vruchtgebruik van hun won ing aan de Hertogstraat in Brusse l .
Door het overlijden van haar man neemt het leven e e n totaal andere wen ding voor Marie
Henriette. Zij krijgt de voogdij over haar beide kinderen , wat impliceert dat ze verant
woordelijk wordt voor het beheer van zowel hun onroerende als roerende bezittingen. Tot
aan hun meerderjarigheid legt ze aan de fam ilieraad jaarlijks een voog dijrekening voor,
opgesteld door een van haar advocate n. De g ravin beheert de goederen van haar kin-
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d eren zoals i n de parabel van de talente n , als het haar voordelig l ijkt, koopt ze gronden
aan of herbelegt ze kapitale n . Zo koopt ze land bouwgrond i n G oeferdinge en in
Zand bergen. Alle uitgaven d ie ze doet voor haar kind eren houdt ze met een voorbeel
dige accuratesse bij , ze wordt d aarbij uiteraard bijgestaan door toegewijde raadgevers.
O p 26 mei 1 827 komt de fam i lieraad bijeen op de g riffie van het vredegerecht in Brussel
om een defin itieve regeling te treffen in verband met de successie van de overleden
g raaf. N aast Marie Hen riette zijn de volgende adel l ij ke heren van de partij : g raaf
François Joseph de Lalain g , baron Augustin d 'Overschie, g raaf Ferdinand Charles
d'Andelot, markgraaf G eorges Philippe de Trazegnies en g raaf Charles Florentin van
Maldeghem , een neef.
De familieraad benoemt als toeziend voogd Philippe Joseph Deswerte, raadsheer hij het
hooggerechtshof. Marie Henriette krijgt toestemming om g ronden te verkopen in
Arq uennes voor het nieuw te g raven kanaal van Brussel naar Charleroi. De definitieve
verdeling van de eigendommen, waarvan nog n iets geregeld is, gebeurt als volgt:
Maxi m i l i e n krijgt landerijen i n Zan d berg e n , Dend erwindeke, Voord e , Ap pelterre,
Overboelare , Tieldonk, Schepdaal, Moorse l , Wannehai n , Blandai n, Melsbroek, Lennik,
Brussel, Leuze, Lessen en H are l beke , d ie geschat worden op 1 . 1 84. 435 fr. Camille Ange
worden goederen toebedeeld i n Si nt-Pieters-Leeuw, Aldenberg, Vinkt, Vosselare, Ruien,
Kortemark, Oedelem, Maldegem, Moerkerke, Petit Roeulx en Osselt en ze krijgt ook
enkele renten . H aar aandeel heeft een waarde van 299. 904 frank. De 22 gemeten g ras
l and in Maldegem worden gepacht door Henri Cuelenaere tegen 1 68 fr. per jaar.
Op 30 april 1 834 stellen M axi m i l ien en Camil l e Ange, die nu meerderjarig zij n , een defini
tief contract op waarbij ze de erfenis regelen van hun vader, van "madame la comtesse
Douairière de Lalaing née Baronne de Oraec/(, hun g rootmoeder, en van de g ronden
die hun moeder aankocht tijdens hun minderjarighei d . Om een lange en ingewikkelde
erfeniszaak kort te make n : Maxi m i l ien moet aan Camil l e Ange 1 1 6.002, 19 fr. betalen. Om
haar uit te keren doet hij afstand van goederen in Moorsel , Schepdaal, Melsbroek,
Len n i k en Leerbeke, voor een totale waarde van 8 1 . 798,46 fr. Bi nnen de vijf jaar moet
de rest, 34.206,73 fr. , worden uitbetaald tegen een intrest van 3% . Voor Maximilien is dat
g een onoverkomel ijke financiële moe il ijkheid , alleen al aan renten int hij jaarlijks meer
dan 1 25 . 000 fr.
Uit wat voorafgaat, kun nen we zonder veel moeite besluiten dat de familie de Lalaing van Maldeghem b ijzonder gefortuneerd was . Dat betekent volstrekt niet dat het gezin
geen tegenslagen, moeilijkheden of problemen ondervond. We hadden het reeds over
h et vroege overlijden van de echtgenoot van mevrouw de Lalaing. Het is niet het enige
d rama.
Ook Camille Ange kent n iet veel geluk. Ze huwt op drieëntwi ntigjarige leeftijd te Brussel
- op 20 juli 1 836 met baron Auguste Charles d'Overschie. O p 1 2 j u l i 1 837 wordt Arth ur
Henri gebore n. Vier jaar later, op 19 september 1 840 overlijdt de jonge vrouw. Het
spreekt vanzelf dat het overlijden van Camille Ange een bijzonder zware slag betekent
voor haar moeder, d ie na het te vroeg heengaan van haar echtgenoot, nu ook nog haar
dochter moet ten g rave d ragen . Baron d 'Overschie gaat 1 1 jaar later, op 21 oktober
1 85 1 , een tweede huwel ijk aan met g ravin Stéphanie Clementine Carol i ne de
N esselrode d 'Ereshoven , bij wie hij drie kinderen krijgt: Val entin à Carolina Emmanuelle
(0 1 5 mei 1 856), Léon Auguste Alexandre ( 0 1 9 mei 1 857) en Isabelle Joséphine (04
augustus 1 859) .
-

Maximilien, IXe graaf de Lalaing ( 1 8 1 1 - 1 88 1 ), gehuwd met miss Julie Ann Vibart.

EEN ONGEWENST HUWELIJK

Zoon Maximilien krijgt een voorbeeldige adel lijke opvoeding , wordt opgeleid voor een
carrière in de diplomatie en n aar Londen gestuurd . Daar maakt hij kennis met miss J u l ie
Ann Vibart. een Engelse lady, nichtje van de rijke Londense brouwer Balcourt. Thomas
Gowan, haar vader, maakt carrière in I nd ia, haar moeder, Jane Russel Macnaghte n,
behoort tot de lage Engelse landadel .
Mevrouw de Lalaing is helemaal niet opgetogen over de trouwplannen van haar zoon.
H ij , de laatste de Lalaing, 44 jaar oud, " épouse une anglaise de 24 ans, folie dit-on, pro
testante, fille d'un juge mort aux lndes, sans fortune, allié a des Norton, il est vrai, famil
ie de nouveaux riches". En dat terwijl haar zoon een jaarlijks i nkomen heeft van enkele
tienduizenden franken van renten , pachten en andere beneficiën ! Mevrouw probeert alle
middelen om haar zoon van zijn plannen te doen afzien, ze bidt, ze smeekt, ze d reigt,
n iets helpt. " Priez pour moi et pour man fits", smeekt ze kanunnik Andries in een brief
van 1 4 november 1 854.
In Londen raakt Maximilien onder invloed van ambassadeur Vanderwegen en van
Octave Delepierre uit Brugge, die opnieuw gehuwd is met een weduwe uit I ndië, goede
vriendin van de Vi barts. Advocaat Delepierre is geen onbekende voor de gravi n . In 1 839
publiceert h ij in de Revue de Bruxelles een nogal crue versie van de legende van het
Heerken van Maldeghem , wat de g ravin zeker n iet geapprecieerd zal hebben. In 1 849
weet mevrouw de Lalain g dat Delepierre naar Londen vertrokken is, waar hij tot consul
benoemd is; zijn dochter blijft in België, waar ze Engelse les geeft aan een jonge,
koninklijke prinses. De g ravi n denkt dat Delepierre de balie voor de di plomatie verwisseld heeft, omdat h ij het in Brugge zowat bij iedereen heeft verkorven .
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Miss Julie Ann Vibart ( 1 830- 1 9 1 2), echtgenote van Maximilien de Lalaing.

Maximil ien, die par économie ridicule niet uitgaat in Londen, wordt vriend aan huis bij
de Delepierres. Die profiteren ervan om hem in h u n net te strikken en ze moedigen het
huwelijk met miss J u lie aan . Het gevolg is dat de g raaf nauwelijks of niet meer naar
België komt en af en toe een agent stuurt om geld te halen en wat zaken te regelen.
B rieven van zijn rentmeester laat hij onbeantwoord . I n heel adel l ijk Brussel rijdt de affai
re over de tong en zoonlief wordt door zijn moeder nauwkeurig op de hoogte gehouden
van de roddels die over hem de ronde doen. Het heeft niet de minste invloed op
M axim i l ien, die tot over zijn oren verliefd is.
Over dat alles sch rijft de g ravin - ten einde raad? - op 13 januari 1 855 een brief aan
kanun n ik Andries, die door de affaire met het Maldegemse hospitaal zowat haar ver
trouwensman geworden is. "Dieu sait s'il se mariera à l'église , verzucht de gravin, die
verder nog schrijft dat haar zoon denkt dat haar vooroordelen tegen het voorgenomen
huwel ijk louter door haar geloof zijn ingegeven, miss Julie is immers protestants. Zij
vraagt de kanunnik de inhoud van de brief strikt geheim te houden, indien haar zoon
ervan zou weten , zou hij ongetwijfel d woedend reageren. En ze verzucht: "Les deux
renégats, ses amis, sant fiers de leur proie!"
"
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Graaf Maximilien zet ec hter door en het huwelijk met miss J ulie wordt op 17 april 1 855
te Londen ingezegend. In Engeland zien Charles Maximil ien ( 1 8S 7) en Jacques ( 1858)
het levenslicht. Het gezin komt dan terug naar Brussel waar nog eens vier kinderen
geboren worden: Marie -Jeanne ( 1 859), de tweeling Antoine Maximilien en Pl1ilippe

Het 'Hostel de Lalaing' aan de Hertogstraat, gezien vanuit het Warandepark.

Harold ( 1 866) en Maxim ilien ( 1 869) . Blij kbaar zijn de plooien tussen moeder en zoon
g ladgestreken, want uit niets b l ijkt dat het vroegere meningsversch i l hun verhouding
verder blijft beheerse n. G raaf de Lalaing g aat met zijn gezin zelfs naast zijn moeder
wonen. Wel bekeert hij zic h , tot verdriet van Marie Henriette, tot het protestantisme. Wat
veel - om n iet te zeggen alles goedmaakt - is de schitterende d i p lomatieke carrière van
haar zoon . Hij wordt residerend minister aan het hof te Madr i d, is ridder in de
Leopoldsorde, commandeur in de Orde van de H H . Maurice en Lazare , ridder in de
Orde van Karel 1 1 1 , enz. Maximilien overlijdt te Brussel op 1 2 december 1 88 1 en wordt
begraven in de Evangelische kapel aan de Boulevard van het O bservatorium.
DE ADELLIJKE HUISHOUDING

Mevrouw de Lalaing overleeft haar echtgenoot p recies vijftig jaar. Gedurende het g root
ste deel van die halve eeuw ontpopt ze zich als een energieke, gedecideerd� dame, die
zich niet laat leven, maar zelf haar leven in h anden neemt.
Financiêle zorgen hoeft ze zich niet te maken . In 1 834 bijvoorbeeld bed raagt haar tota
le in komen van pachten, verkoop van bome n, rente n, kapitalen, bebouwde eigendom
men en dergelijke meer ongeveer 136.000 fr. Na aftrek van belastingen, herstellingen
aan haar eigendommen, adm inistratie , reizen , huishou delijke uitgave n, enz. houdt de
gravin nog het riante nettobedrag van 4 1 . 762 fr. over; 1 834 is wel een uitzonderlijk gunstig jaar, in de daaropvolgende jaren houdt ze gemiddeld acht- à tiend uizend frank over.
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Haar statige here nhu is aan de Hertogstraat in Brusse l , rechtover de Warande met uit
zicht op het koninklijk paleis en h et p arlement, wordt perfect on derhouden. Als er werk
l u i bezig zijn met reparaties, bl ijft mevrouw liever thuis, de aanwezigheid van de mees
teres dwingt hen ertoe niet te lanterfanten en zo kan ze hen ook beter in het oog houden,
les crimes qui se commettent dans toutes les classes bezorgen haar de nodige onrust.
In 1 820 laat mevrouw een b alzaal bouwen "dans /'ene/os de Wauxha//". In feite bezit
mevrouw een hotel én een huis aan de Hertogstraat. Het eerste, nummer 43, afkomstig
van de abdij van Dillegem, verwerft ze in 1 8 1 8 , het tweede , nummer 45, koopt ze i n
1 830. I n 1 877 koopt haar zoon n o g e e n pand aan de Hertogstraat, het nummer 4 1 .
Geregeld laat d e g ravin salons en kamers opnieuw decoreren en in richten naar de
smaak van d e tij d , bijvoorbeel d met Ch inese meubelen. Tapissier, peintre-décorateur,
menuisier, ze komen al lemaal vaak over de vloer bij madame. En l ux e is er in huis: als
ze een nieuwe b ad kamer laat instal lere n, is die voorzien van alle moderne snufjes, inclu
sief een thermometer om de temperatuur van het badwater te controleren. I n gerenom
meerde Brusselse zaken worden zilverwerk, serviezen (Magasins de T Elson, Place
Royale), lampen (chez N. Kerckx, Serblantier - Lampiste) en andere kleinodiën aange
kocht.
Mevrouw besteedt niet all een veel zorg aan de in richting van haar palazzo, ook haar
u iterlijk en voorkomen vindt ze allerbelang rijkst. E r wordt opvallend veel geld besteed
aan j uwe len. Bijna m aandelijks wordt een bezoek gebracht aan een of andere Brusselse
j uwel ier voor een bracelet, broche of collier met of zonder edelstenen . Ook bij de
befaamde juwelier M e l l erio (Me/Ier) in Parijs is ze vaste klant. Haar coiffeur breveté, P.J .
Bergys aan de Potterijstraat, bezoekt z e minstens drie keer per maand en als er veel ont
vangsten of plechtigheden op het p rogramma staan, zoals in september 1 843, wordt het
salon wel vijf keer bezocht voor evenveel séances pour laver la tête, une coiffure de
tours, une coupe des cheveux, enz.
De reeds u itgebreide garderobe wordt reg elmatig aangevuld met pelzen, modieuze
satijnen ju rken , hoede n, zijden kousen, schoenen en laarsjes, I nd ische sjaals, peignoi rs
en stof om er j u rken van te maken (22 aunes de la marceline, 4 aunes rubans de toef
toef, 3 aunes de la f/orence pour doublure du corsage). Madame Deès, couturière en
robes et corsets brevetée de S. M. la Reine, is haar belan g rijkste kleermaakster. I n april,
mei en juni 1 842 koopt de g ravin e r het volgende:
- un corset de basin (een korset van bambozijn)
- une garniture de baleines (een keurslijf)
- des ba/eines de gorge
- une robe de dekin noir habillée façon tyrolienne garnie de dente/les
- marceline pour doubler Ie corsage et les deux pairs de manches
- une robe de satin de chine habillée façon tyrolienne
- une robe guimpe, nervures en verdure indienne
- une robe guimpe à nervures en jaconas lilas imprimé
- une robe gros de Nap/es brun, à petites rayures blanches
- un peignoir en mousseline, /aine à lignes li/as et b/anc
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Als de rekening bezorgd wordt, in novem ber 1 843, bevi ndt mevrouw zich in Turijn. Ze
ziet al les g rondig na, en trekt er onmiddel lijk 54,44 fr. van af, daar ze meent dat het kor
set en het keurslijf reeds betaald zijn, waarna ze de rekening và nuit Turijn naar Belgiê
terug stuurt. Tijdens haar afwezigheid wordt de huishouding gedirigeerd door haar but
ler, J . F. Corbisier, en die laat mevrouw weten dat ze zich heeft verg ist. ze bestelde
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Enkele leveranciers van Madame de Lalaing.
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i mmers twee keer een korset en de baleinengarnituur. U it de brief die Corbisier naar
Turijn stuu rt, vernemen we dat madame het er naar haar zin heeft en dat er vanu it
Brussel n iet veel n ieuws te melden is, behalve dan dat de twee meiden, Marguerite en
Marie, mevrouw harte l ij k bedanken voor hun n ieuwjaarscadeau, de chocolaatjes zijn
echter nog n iet aangekomen.
N iet alleen aan haar u iterlijk, ook voor haar gezondhei d geeft mevrouw forse bedragen
uit. Dokter Thibou, haar h uisarts, bezoekt haar minstens één keer per maand en uit de
e l lenlange l ijsten van medicamenten d ie ze laat halen bij Piron, apotheker van het hof,
blij kt dat de g ravin aan de gewone kwalen en kwaaltjes leed. Ze heeft griep waarvan ze
maar moeizaam herstelt, dan doet ze een verkoudheid op, er zijn · de maagklachten, de
zenuwen d ie h aar parten spelen, haar zwakke ogen d ie haar h inderen bij het lezen en
sch rijven. Ze neemt capsules de pavots, smeert zalfjes, pommades en olie, slikt poe
ders, pastilles en pillen, enz. Soms l aat ze zelfs medicij nen uit Italië komen, zoals blij kt
uit een rekening van 1 834: Medicinali spediti da/la farmacia Viviani per conto del/. Il/me.
Sigra Contessa de Lalley (sic ! ) . Ook heeft ze veel last van tandpijn, tandarts Sacrée
' opereert' haar verschi l lende keren, wat waarschijnlijk gelijkstaat met het trekken van een
kies. Ze verzorgt haar gebit nochtans goed , met onder andere teinture dentifrice, en dat
in 1 840! Vermelden we ook nog dat de g ravin een bril d raagt, herhaaldelijk schrijft ze
over h aar ogen d ie steeds maar zwakker worden.
Het moet g ezegd dat b ij de g ravin n iet op een frank gekeken wordt als het op eten en
drinken aankomt. Spuitwater, bier, champagne en wijn worden i n vrij omvangrijke hoe
veelheden en met regelmaat aangekocht. Wijn wordt rechtstreeks in Bordeaux of in
Bourgogne besteld . In 1 827 betaalt ze bij een handelaar in Bordeaux 400 fr. voor een
ton rode Médoc 1 8 1 9. Aan vracht op Le Renard , die van Bordeaux naar Antwerpen zeilt,
wordt nog eens 4 1 7 fr. betaald.
Alle rekeningen worden door de g ravi n nauwkeurig bijgehouden en de leveranciers wor
den maandelij ks betaal d , waarna hun rekeningen netjes in een bundeltje worden gebon
den. Van die bundeltjes zijn er tientallen bewaard. Men kan er lezen welke voedings
middelen er zoal aangekocht worden.
Bekijken we even de uitgaven voor de maand november 1 843. Bakker Duwaerts levert
elke dag vier pi stolets en vier broden, elke week een zak houtskool en enkele ponden
bloem, wat erop wijst dat er in huis zelf ook wel eens iets gebakken wordt. Om de twee
dagen worden bij poelier Mergaerts een of meerdere stukken gevogelte gekocht: kip,
h aantjes, patrijzen, wi lde eend, kwartels en, toch merkwaardig: alouettes. Slager J . B.
Schamps bezorgt voornamelijk varkensvlees, enkele tientallen ponden rundvlees en een
ham worden dan weer bij een andere slager gehaald. Moreau, vishandelaar, leverancier
van de koning, b rengt roggenvleugels, mosselen, kabeljauw, 36 oesters en tong . Uit
aankopen bij Vanderkindere, kruiden ier van het hof, blijkt de voorkeur voor Italiaanse
specialiteiten: olijfolie, parmezaankaas, macaroni, rijst en Italiaanse paté. Bij d it alles
komen dan nog de g ebakjes en versnaperingen van patissier-confiseur Moreau-Midon,
het wekelijkse Italiaanse ijs van Velloni, de flessen champagne, wijn en sterke d rank van
Destrés, een coiffeur d ie tezelfdertijd depot houdt van allerlei dranken, onder andere
van liqueurs surfines de Ho/lande. Deze niet volledige opsomming van de aankopen van
één enkele maand toont genoegzaam aan dat er ten huize van qe g ravin veel en lekker
gegeten wordt.
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De tuin van gravin de Lalaing; die illustratie sierde het briefhoofd van correspondentie gericht aan belang
rijke personen.

De kwaliteit van de voedingsmiddelen wordt zorgvu ldig in het oog gehouden en namen
van leveranciers - voor het overg rote deel hofleveranciers - waarover men tevreden is,
worden doorgegeven aan bevriende adell ijke fam il ies. Zo mag ene G i raux uit Gaasbeek
voortaan aardappelen leveren, omdat hij bij madame aanbevolen is door de Ital iaanse
g raaf Arrivabene die aan de Regentschapsstraat woont.
Bij haar mooie huis heeft de g ravin een betoveren de tuin met oranjerie. Marie Henriette
is een fervent l iefhebster van bloemen en p l anten. Haar hovenier onderhoudt de lusthof
en de moestui n , waarin voornamelijk soe pgroenten gekweekt worden. In de zomer van
1 848 reist ze met de tuinier naar Leuven, waar ze de botanische tuin bezoekt en er heel
wat planten koopt. Nauwgezet als ze is, vermeldt de g ravin dat ze onderweg vijf barriè
res moet betalen. Naar Gent reist ze - samen met haar kamermeisje en tuinier - met de
trein. Heen en terug in een eersteklascoupé kost haar dat 9 , 50 fr. Aan het station huurt
ze een koets die het gezelschap naar plantenkweker Van Haute in Melle b rengt, waar ze
sierplanten en twee sinaasappelboompjes koopt. De gravin maakt van de gelegenheid
gebruik om in Gent enkele h istorische gebouwen te bezoeken , onder meer de Si nt
Baafskathedraal. Sinaasappelbomen moeten een beetje haar l ieveli ngsplanten geweest
zijn , want het zeilschip La Ville d'Ostende brengt versc h i l lende variëteiten mee uit een
of ander zuiders land.
Als planten liefhebster is ze geabonneerd op de Anna/es de la société Royale
d'Agriculture et de Botanique de Gand. N atuurlijk zijn er in de tuin ook een mooie
Italiaanse fontein en andere ornamente n , een duiventil, volière en prieeltjes. Mevrouw is
zo fier op haar tuin dat ze er twee l ithog rafieën laat van maken, die ze gebruikt als briefhoofd ; ze betaalt er 260 fr. voor.
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Madame houdt er ook een waakhond en een schoothondje op na. Fanfard is haar l ie
vel ingsbeestje, overal waar de g ravin gaat, is Fan van de partij . Als la petite chienne in
oktober 1 846 tekenen van razernij vertoont, wordt er onmiddellij k een veearts bijge
haal d . Blijkbaar heeft F anfard blijvende verzorg ing nod i g , want de veearts bezoekt het
hondje in de volgende maanden n iet minder dan veertien keer; de medicijnen die het
beestje slikt, kosten tiental len franken.
Als de g ravin een uitstap maakt, is het een hele bedoening met bagage, personeel en
koets. I n d e zomer van 1 827 geeft ze te kennen enkele weken i n Eppegem te willen
doorbren gen. Haar pachter aldaar l aat weten "haar tegemoet te komen, te voet en met
peirden, soa het haer behaegt. " Al die uitjes doet de g ravin met haar eigen rijtuig, voor
verdere uitstappen wordt wel eens een koets gehuurd. Ze bezit ook twee paarden, waar
van het onderhoud h aar maandelij ks 280 fr. kost.
Om haar 'hofhoud i n g ' rimpelloos te laten verlopen , beschikt de g ravin over het nodige
huispersoneel: twee meiden ( M arguerite en Marie), een kamermeisje ( Bertine), een but
ler ( F. Corbisier), een knecht ( Louis), een va/et de chambre (Gédéon Ramus) en een tui
nier. Haar zaken laat ze behartigen door intendant J acques De Rym, haar régisseur
François Hoorickx en door advocaat Charles Hahn.
Corbisier is zowat het manusje-van-alles i n huis. Hij doet de boodschappen, zorgt dat
de koets tijdig wordt voorgereden als mevrouw uit wil , geeft aalmoezen aan sukkelaars
die aan de deur bellen, verzorgt de briefwisseling en serveert de diners of soirees, waar
voor hij vijf frank extra per keer krijgt. Het salon van mevrouw wordt d ru k gefrequenteerd,
minstens twee keer per maand ontvangt ze gasten. Een van de vaste invités is baron
Goswin Joseph de Stassart, die madame waarschijn lijk in 1 840 in Tu rijn ontmoette. De
baron was daar voor een bijzondere d i plomatieke zending , die hem naderhand de titel
van gevol machtigd minister oplevert.
DE MOEDER DER BEDRUKTEN

Ondanks de rijkdom en de weelde waarin mevrouw de Lalaing leeft, verliest ze nooit het
lot van haar minder fortui n l ijke medemens uit het oog . Een vraag om steun of hulp wordt
zelden geweigerd, talrijk zijn de giften in speciën voor bijvoorbeeld een tombola voor
een ongelukkig gezi n , voor kleren voor een arme, wat geld voor een arme vrouw, een
aalmoes voor een jongetje, enz. Aalmoezen , het is een maandelijkse uitgavenpost:
Pauvres pour Ie mais de Xbre 1843: 4, 64 fr.
Vanzelfsprekend is mevro uw lid van La Société de Phi/antropie de Bruxelles die door
haar financieel gesteund wordt. I dem dito voor het lnstitut des Sourds et Muets. Als een
pachter de gravin eens wil spreken over zijn zuster d ie wil trouwen, is dat een verdoken
vraag om financiële hulp, die dan ook gegeven wordt. Voor een tentoonstelling, gevolgd
door een tom bola ten voordele van de armen van Maldegem, laat Ramus kanunnik
Andries weten dat de g ravin een mooi vergiet en een vuu rscherm schenkt, die per trein
verzonden worden.
Een aparte affaire is die van haar boswachter Adrien De G raeve, di e het domein van
Zandbergen bewaakt. Blijkbaar per ongeluk schiet De G raeve een man dood. H ij wordt
beschu ldigd van moord en verschijnt midden in 1 827 voor het A�� isenhof in Gent. Tegen
alle verwachting in krijgt hij levenslang en kort na zijn veroordeling schrijft hij vanuit het
tucht huys te Gent een brief aan de barones waarin hij radeloos smeekt om hulp, bij
stand en begri p :

Gend, den 1 1 juillet 1827
Mevrouw,
Ik neme de vrypostigheyd van aen Uwe edele desen brief te adresseren, om UI. te
smeeken van my toch niet te verlaten zynde nu veroordeelt door het gerechts hof van
assisen van gend voor het leven in de gevangenisse te moeten hijndigen. Schromelijk
vonnise. Wie zoude aen zoo een strenge uytspraeke niet bezwijken. Ja, ware het niet dat
God den mensch bezonderlijk bijstaet, het zoude mij onmogelijk zijn nog langer te leven.
Wie zoude ooijt gedacht hebben dat ik zoude pligtig hebbe verclaert geweest. Maer wat
zegge ik? Het is den wil van den alle mogenden God, want gelooft mij dat ik nooijt het
gedagt hebbe gehad van mij aen den dood van dien ongelukkigen mensch pligtig te
maeken. God al/ene weet of ik het verdient hebbe. Nogtans moete ik bekennen dat den
regter die mij veroordeelt heeft, regtveerdig heeft geweest in mijn vonnis, want het is
gansch en geheel afhankelijk van de getuijgenisse die in mijne saeke plaetse gehad
heeft soa dat ik het niet aen den rechter en hebbe te zeggen dat het niet regtveerdig en
is want zij hebben regt gedaen. Maer dese ongelukkige getuijgen, daer is alles aen
gelegen. Het is nog niet genoeg dat ik veroordeelt ben voor het leven te moeten hijndi
gen in den aldervervaerlijksten kerker, ik bl1jve gecepareert van mijne vrouwe en kinde
ren en van mijne moeder die 74 of meer jaeren heeft. Ik laete uzelven eens oordelen hoe
schromelijk het is voor mijne vrouwe en kinderen. Wat zal dese geworden?
Ik hebbe altijd mijne pligt gedaen van het bewaren uwer goederen en om desen dienst
gedaen te hebben ben ik door de roovers overmeesterd en en hebbe daer cierka 14 à
15 blessuren van de bosdieven ontfanghen in verscheijde aenstonden. Dese herhalin
gen zijn alle vrugteloos, mijn lot is van mijn leven te moeten hijndigen . . . voor het leven
gevangen ? ik dol. . .
Gij die zoo meenigmael de moeder der bedruckte zijt geweest, die den armen behulp
same zijt geweest, soude ik niet moeten betrouwen dat gij mij zult uwe bijstand geven,
dat gij mijne ellendige huijsvrouwe en bedroefde kinderen bijstand zult doen ? Als dan
zoude mijne ellende eenigsins verdraegelijck zijn ?
De sukkelaar smeekt de g ravi n een g ratiebrief aan de koning te schrijven om de schae
melijke straffe enigszins te verl ichte n. De afloop van het verhaal is ons niet bekend, maar
wat we wel weten , i s dat de g ravin het ongelukkige gezin in Zandbergen niet in de steek
laat en maandelij ks financieel steu nt. Ook met Gaillot, een andere boswachter, die zich
blijkbaar ook in de nesten werkt, treft de g ravin een regel i ng.
E E N REISLUSTIGE DAME

Ondanks al de beslommeringen die haar gezi n en het beheer van haar goederen met
zich meebrengen , slaagt de g ravin er toch in een eigen leven te leiden en te doen waar
ze zin in heeft. De reisl ust van Marie Henriette is daar één aspect van . Laten we haar
eens volgen op haar reis naar Oostende, Brugge en Gent, die loopt van 7 september tot
en met 1 2 september 1 848. Zoals voor e l ke reis zet mevrouw een imaginaire uitgave
voorop: 300,92 fr. , een klein fortuin in d ie tij d .
De treinreis naar Oostende kost 30,50 fr. : twee coupons eerste klasse voor haar e n
Bertine, haar kamermeisje, twee coupons tweede klasse voor knecht Lou is en h e t hond
je Fanfard en ten slotte wordt ook nog betaald voor de bagage. Het gezelschap verbl ijft
d rie d agen in wat toen de Koningin der Badsteden aan het worden was en logeert er i n
hotel Marion .
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Het stemmige stationnetje - 'halte' staat er in het bijschrift - van Zandbergen, waar Madame de Lalaing en
familie ongetwijfeld meerdere keren arriveerden om zich dan per koets naar het kasteel te begeven.

M evrouw laat het er zich best smaken , bij het diner l aat ze zich een Médoc uitschenken,
op tafel staan kaarsen en b ij de koffie nuttigt ze een cognac, waarna ze nog een gl as
warme melk drinkt. H aar personeel eet waarschijnlijk in de keuken. Ze maakt een over
tocht met de steamboat naar Dover en koopt naderhand enkele souvenirs in Oostende:
een boek over de gesch iedenis van de stad, een verzameling schelpen en wat paarle
moer.
In Brugge logeert het gezelschap in het Hotel de Flandre van Jules Cruyl. De g ravin
bezoekt de stad per koets, waarbij een gids uitleg geeft over de H . Bloedkape l , de
monumentale schouw van 't Brugse Vrije, de praalgraven in de kathedraal , de acade
mie, het Si nt-Janshospitaal waar ze het archief raadp leegt, en het klooster van de
Soeurs de charité à l'A ssomption. Van uit Brugge maakt ze per koets nog een ommetje
naar Blankenberge .
Op 1 1 september arriveren de reizigers in G e nt in het Hotel de la Poste van Adolphe
Pauw op de Place d 'Armes. De eetl ust van de g ravin is bu itengewoon: na de soep ver
orbert ze een kalfskoteletje, gevolgd door kip met groenten en daarna nog een dessert,
dat alles begeleid door een fles Bordeaux en om te besluiten wordt nog een koffie
gedron ken , waarbij de g ravin aan een cognac ni pt. Met de koets gaat het naar de ons
reeds bekende tuinier Van Haute, waar bloemen en planten ge �ocht worden. I n Gent
zelf bezoekt ze enkele kerken, een museum en monumenten en 's avonds woont ze een
voorstel l i n g in het theate r bij. Het reisje kost in totaal 282,52 fr. Tevreden noteert de g ra
vin het overschot van 1 8 ,40 fr.
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Het chique Hotel des Princes in Parijs waar de gravin wekenlang verbleef.

Dergelijke reizen maakt de g ravi n naar Antwerpen, Spa ( 1 838, 1 84 1 , 1 843) waar ze tel
kens enkele weken kuurt, Verviers, Luxemburg , Namen en Luik, waarbij ze de belang
rijkste bezienswaardig heden van stad en streek bezichtigt. Soms is ze verplicht thuis te
blijve n , en dat bevalt haar allerminst, de reden echter spreekt voor zic h : er heerst cho
lera en zowel i n B russel als i n Brugge blijft iedereen l iever binnenshuis. Men wenst
elkaar in die jaren geluk als men aan d ie versc h rikkel ijke ziekte ontsnapt. Marie Hen riette
is bijzonder tevreden als ze na de epidemie verneemt d at kanunnik Andries in goede
gezondheid verkeert. Wat haar verontrust, is het feit dat de doktoren het helemaal niet
eens zijn over de te volgen therapie voor cholera. Een zachte winter vindt ze ook nefast
voor de volksgezondheid : " Cet hiver si doux et si baroque de température nuit à la santé
en général, j'espère que la vótre est bonne, " schrijft ze in 1 853 aan haar B rugse ver
trouweling . Het is opvallend hoe mevrouw zich zorgen maakt over haar gezondheid.
Bijna in elke brief vraagt ze de kan unnik te bidden voor h aar gezondhei d !
Vanzelfsprekend verzinken deze tochtjes in het niet bij d e buiten landse reizen d ie mada
me onderneemt. I n 1 835, 1 836 en 1 837 reist ze voor een paar weken naar Parijs, in 1 837
vinden we haar in Zwitserland , in 1 837 aan de boorden van de Rijn en 1 84 1 in Aken .
I n juli 1 839 vertrekt mevrouw voor een grand tour doorheen Duitslan d , Zwitserlan d , Italië
en Frankrijk. Ze legt een apart reisboek aan waarin vooral bijzonderheden over hotels
worden genoteerd en ook de uitgave n :
Verviers: HOtel de Flandre : très bien, musique à diner, bain
Düsseldorf: un bel hötel, un peu mal servi
Mainz: Hotel Hollande: pas bien
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Het G rand Hotel du Luxembourg op de esplanade in Nîmes.

Ze doet Frankfurt aan , Darmstadt, Heidelberg , Kaltenberg, Zürich, Genève , Lausanne,
Chambéry, Tu rijn , Antibes, Cannes en Fréj us waar ze in december arriveert en er enke
le weken rust neemt. 1 n januari 1 840 wordt de reis voortgezet naar Marseille, Aix-en
Provence, Arles , Nîmes ( G rand Hotel du Luxembourg), Montpe l l ier, Roussillon, Lyon,
enz . , tot ze op 1 8 februari 1 840 in Parijs arriveert, waar ze voor anderhalve maan d , tot
1 april , haar i ntrek neemt in het l uxueuze Hotel des Princes aan de Rue de Richelieu .
Al leen al voor haar logement, vol pension , betaalt ze 880 fr" haar kamermeisje moet zich
tevreden stellen met een optrekje waarvoor slechts 44 fr. wordt gegeven. In totaal kost
haar verblijf in het hotel 1 .26 1 fr.
I n Parijs bezoekt ze alle musea, monumenten en andere bezienswaardigheden en ze
koopt er stapels boeken en souvenirs. Dat ze 's avonds deelneemt aan het mondaine
Parijse leven ( bezoek aan salons, opera, theater, enz.) is vanzelfsprekend. Terug in
Brussel maakt mevrouw de balans op van haar maandenlange tri p: hij kostte precies
1 7. 1 29,34 fr. , in die tijd een fortuin. In het najaar van 1 842 vertrekt ze voor een eerder
korte reis naar Turijn , waarbij ze ook Frankfu rt, Lausanne, Montpellier, Nîmes en Parijs
aandoet. Een j aar later, in 1 843, is ze opnieuw in Turij n.
I n 1 845- 1 846 onderneemt ze een reis door Italië d ie meer dan een jaar du urt. We treffen
haar op 1 8 februari 1 845 aan in Verona en vijftien maanden later, op 22 mei 1 846,
bevindt ze zich in M i laan, van waaruit ze nog een omweg naar D�itsland maakt om haar
broer in Niederstotzingen met een bezoekje te vereren en om wat zaken te regelen . De
l tal iëreis is voor de g ravin een openbaring, haar liefde voor de taal en het land worden
er erg door versterkt. Ze bezoekt nagenoeg alle steden, bezichtigt de belangrijkste

monumenten, bezoekt musea, de opgravingen in Pompeï en He rcu laneu m, enz. Ook
maakt ze persoonlijk kennis met enkele vooraanstaande Ital iaanse d ichters , schrijvers
en intel lectuelen, waarover verder meer. Als na haar bezoek in heel Italië de revolutie
gepredikt wordt en het Risorg imento of 'opstanding' tot e rnstige onlusten leidt, vreest
mevrouw d at I talië nog voor jaren het toneel zal zijn van oproer en onrust. Ze is tevreden
dat ze er het belangrijkste bezocht en ze bidt de hemel dat de onrust die i n heel Europa
heerst, aan België zou mogen voorbij gaan .
Zolang het fysiek mogelijk is, b lijft mevrouw reizen . I n juli 1 85 1 plant ze opnieuw een
tochtje naar de boorden van de Rijn en in de herfst hoopt ze een weekje in Brugge te
kunnen doorbrengen, bij vrienden van Jozef Andries.
EEN GOEDGEVULDE BIBLIOTHEEK

G ravi n de Lalaing bezit alle mogelijkheden om een mondai n , rijk, l ux ueus en on bezorgd
leventje te leiden, zoveel is d uidelijk. Ten dele d oet ze dat ook, ze is immers genood
zaakt haar sociale verplichtingen na te komen. Bl ijkbaar is dit toch niet het gedroomde
leven voor de gravin, want ze wil en doet meer, ze geeft haar leven een extra d i mensie
door haar belang stelling en beoefening van les belles lettres, door haar brede inte resse
voor het artistieke en culturele leve n, niet alleen in België, maar ook bijvoorbeeld in
Engelan d , Fran krijk, Du itsland en vooral Italië.
Er g aat geen week voorbij of de bibliotheek van mevrouw, die een paar d uizend banden
telt, wordt aangevuld met diverse boeke n , die ze koopt in d e meest gerenommeerde
boekhandels uit Brusse l : Librairie Allemande et Etrangère, Berthot, Libraire du Roi, The
English Library, J. B. Arride, Librairie Po/ytechnique, Todd's English Circulating Library,
enz.
H aar voo.r keur gaat uit naar literaire of historische werke n : Histoire de la ville de
Bruxelles, Les Girondins, Histoire du Consulat, Histoire de la Révolution française, Marie
d'Orléans, Les Confédérées, Raphaël, Histoire de la Littérature d'ltalie, Mémoires de
Madame de Maintenon, Mémoires d'outre tombe, ged ichten en werken van Lord Byron ,
Walter Scott, Wi l liam Thackerey, Torq uato Tasso, G i acomo Leopard i , Victor Hugo,
Schiller, enz. Ook schaft ze zich woorden boeken en dialogen, atlassen en reisgidsen
aan . Naast aankopen i n B russel moet haar va/et de chambre vrij vaak naar het douane
kantoor om er een zending boeken af te halen uit Londen, Parijs of Ital ië. Af en toe wordt
_een kist via het ministerie van Buiten lan dse Zaken afgeleverd .
Bij al d ie aankopen blijft de gravin toch bij de pinken. Als Berthot haar /'Histoire de la
révolution de 1848 van de Lamartine wil aansmeren, laat ze resol uut weten dat ze dat
niet heeft besteld en ook niet wil, waarna ze prompt het bedrag aftrekt van haar reke
ning.
De g ravin i s bijzonder gestel d op haar rijke bibl iotheek. Dat b l ijkt bijvoorbeeld uit het feit
dat ze alle boeken laat inbinden bij boekbinder Ditz. Als de g ravin er niet is, tijdens haar
maandenlange reizen , is haar bibliotheek hermetisch afgeslote n. Tij dens haar afwezig
heid kan n iemand aan haar boeken, laat ze kanunnik And ries in novem ber 1 859 weten .
Dat mevrouw echt op het geheel van haar collectie gestel d i s , wordt nog duidelijker als
men weet dat ze i n 1 867 bij legaat negenhonderd dertig van haar kostbaarste en zeld
zaamste boeken aan de Koninklijke Bibliotheek schenkt. Het is niet de eerste schenking.
Eerder reeds, in 1 842, deed ze een belangrijke gift. Het is jammer dat haar met zoveel
moeite bijeengebrachte collectie toch nog verspreid geraakt is, in diezelfde bibliotheek
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dan nog wel , waar men zich bl ijkbaar niet eens de moeite getroost heeft een inventaris
van de schenking op te maken. Wel werden enkele merkwaardige en mooie werken in
december 1 967 tentoongesteld naar aanleiding van de honderdste verjaardag van de
schenking.
Ook h aar goede vriend kanunnik And ries geniet van haar generositeit. Meer dan eens
zendt ze hem een pakket boeken; in j u l i 1 849 doet ze hem wel iets heel bijzonders
cadeau . De kanunnik had een genealogie van de fam ilie van Maldeghem gevraagd ,
maar de g ravin zendt h e m e e n pakje waarin n iet de genealogie van de familie van
Maldeghem zit, maar wel een mooi manuscript uit de 1 2de of 1 3de eeuw met de epis
tels van Sint-Paulus.
N aast de i nformatie d ie ze uit haar bibliotheek kan halen, blijft madame de Lalaing ook
goed op de hoogte van het pol itieke en culturele leven via verschil lende bladen en
revues waarop ze een abonnement heeft: La Revue de Belgique, Revue de Bruxelles,
l'Emancipation, Le Messager des Sciences historiques et des Arts, Revue Nationale,
·
Revue Littéraire, l'lndépendance Beige en La Revue des deux Mondes. Ook steunt ze
la Société des Bonnes Lettres.
U N E FEMME DE LETTRES

Madame leest vee l , ze studeert en perfectioneert haar kennis van het Italiaans bij pro
fessoren in Brussel , bezoekt literaire soirees en staat in briefwisseling met bekende en
m i n der bekende sch rijvers, politici en wetenschappers, vooral uit Italië: g raaf Cesare
Balbo, Si lvio Pellico, Vencioni, Valerio Podestà, Scarzosi Vitalino, Trombetti, Angela
Bian c h i , contessa Alvinzi en G uiseppe Francesco Baruffi. Vanuit haar woning vertrekken
tal loze b rieven naar Firenze, Turij n , M i l aan, Verona, Rome, Napels, Parijs en Londen. I n
Brussel ontmoet ze Vincenzo G ioberti , die er van 1 834 tot 1 846 in bal l ingschap verbl ijft
en er om den brode les geeft in het Gaggia I n stituut. Ongetwijfeld heeft de g ravi n deze
theoloog , fi losoof, politicus, revolutionair, polemist en schrijver daar ontmoet.
Veel verwondering hoeft het niet te wekken dat de g ravin zich aan het vertalen zet en
het resultaat van haar werk ook uitgeeft, meestal anon iem. Veel vertaalde gedichten
beslaan slechts één of enkele pagina's , worden op slechts enkele tientallen exemplaren
gedru kt en zijn bedoeld als geschenk voor de intimi van de g ravi n .
Van al haar uitgaven, h o e klein ook, houdt de g ravin e e n scrupuleuze boekhouding bij.
De afrekening van de vertal ing van het Vita di Tasso van J . B. Monso wordt op 22 juni
1 842 door uitgever Hayez aan de g ravin bezorgd:
-300 exemplaren, 35 fr. per blad, gesatineerd papier, 1 8 1 /2 bladen
-300 omslagen , 5 fr. voor honderd exemp laren
-300 broch u res, 5 fr. voor i d . ex.
Hayez geeft ook een gedetail leerde afrekening per blad:
1 2 ,00 fr.
lay-out
8,20 fr.
papier
5,00 fr.
drukken
4,00 fr.
correcties
Totaal :
35,00 fr.

647,50 fr.
1 5, 00 fr.
1 5, 00 fr.
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Titelblad van het tweedelige Vie du Dante ( 1 844).

H ET OEUVRE VAN MADAME DE LALAING

Het oeuvre van de g ravin ziet eruit als volgt ( anoniem betekent dat naam van de g ravin
niet werd vermeld):
a. vertalingen:
-

Manfred (1 833), vertaald uit het Engels, d ramatisch gedicht van Lord Byron, Brussel,
Laurent, 83 pagina's , anoniem;
La rose musquée (1 842) , vertaald uit het Engels, van Henry Gally Knight, B russe l ,
Hayez, 5 0 exemplaren , 1 pagina, anon iem, roze papier, kostprijs: 6 fr. ;
Le mort d'A dam (1 842) , vertaald uit het Engels, van Montgomery, Brussel, Hayez, 50
exemplaren, 4 pagina's , anoniem, roze papier, 6 fr. ;
Vera trouvé (1 842), 50 exemplaren , Brusse l , Hayez, anoniem, 6 fr. ;
Le son des cloches dans Ie lointain (1 842) , vertaal d uit het Engels, van Cowper, originele titel: The Task, Brusse l , Hayez, 50 exemplaren, 1 pagina, anoniem , blauw
papier, 6 fr. ;
·

-
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-

-

-

La vie de Tasse ( 1 842), vertaald u it het I taliaans, van J . B . M anso, originele tite l : Vita
di Tasso, Brussel, Hayez, 300 exem plare n, 288 pagina's, anoniem, kostprijs: 677,50
fr. ;
Man vil/age natale au retour d'une longue absence ( 1 842 ) , vertaald uit het Engels,
van ridder Carringto n, B russe l , H ayez, 4 pagina's , anon iem, roze papier, 38 fr. ;
Exécution militaire (augustus 1 843), Brusse l , Hayez, 1 00 exemp laren, 1 pagina, ano
niem, roze papier, 20 fr. (voor twee versc hil lende versies);
Vers trouvés sur un banc dans un bosquet, vertaald u it het Engels, van R . B . Sheridan,
Hayez, 1 pagina, anoniem, roze papier;
La Ginestra, vertaling uit het Italiaans, van G iacomo Leopardi , Brusse l , Hayez, 4
pag ina's, anoniem;
Souvenirs de que/ques poètes anglais ( 1 84 7), broch u re , kostprijs 1 80 fr. ;
Lamentation de Tasse, vertaal d uit het Engels, van Lord Byron , originele tite l : Lament
of Tasso, H ayez, 1 8 pag ina's, geel papier;
Narration populaire sur la mort de la princesse Guendalina Borghese ( 1 84 1 ), vertaald
u it het Italiaans, H ayez, 1 4 pagina's, anoniem;
Fête séculaire de la naissance de Tasse, cé/ébrée à Turin, 1 1 maart 1844, vertaald uit
h et I taliaans, van Anni bale Parasio, Hayez, 4 pag ina's;
Vie de Dante ( 1 844- 1 846), vertaald u it het I taliaans, van conte Cesare Balbo, origi
nele tite l : Vita di Dante, H ayez, deel 1, 1 844, 1 1 1 plus 378 pagina's, deel I l , 1 846, 482
pagina's;
Souvenirs de quelques poètes anglais; fragments traduits ( 1 847), Brusse l , Hayez,
tweede editie, 39 pagi na's;
Chant nocturne d'un berger nomade de /'A sie ( 1 848), vertaald uit het Ital iaans, van
G iacomo Leopard i , originele tite l : Canto notturno, 1 0 pagina's, roze papier;
A Si/via Pellico ( 1 848), van Vincenzo G ioberti , Meline ( Brusse l ) , 1 2 pagina's;
Manfred ( 1 852), tweede uitgave bij J . Stiénon ( B russel ) , 63 pagina's;
Stances de messer Angela Poliziano et poésies extraites de Dante, Pétrarque et
Leopardi, ( 1 853) , vertaal d uit het Italiaans, J . Stiénon , 1 72 pagina's.

b . origineel werk:
-

Ma/deghem la Loyale. Mémoires et archives ( 1 849), Wouters ( B russel) , 469 pagina's;
Stances et poésies de messer Angela Poliziano et Poésies extraites de Dante,
Pétrarque et Leopardi ( 1 853), J . Stiénon;
Les Chrysanthèmes, Etudes littéraires ( 1 857 ), Vanderauwera (Brussel), 1 1 8 pagina's;
La Phi/osophie Chrétienne ( 1 853) vertaald uit het Frans, van Ventura di Raul ica
(0Palermo 1 792 + Versailles 1 86 1 ) bijgenaamd Ie père Joachim. Het is niet du ide
lijk of deze vertaling ooit werd uitgegeven. I n een nota aan de kanunnik blijkt dat deze
aandringt op een vertal ing van d it werk van de bekende Italiaanse predikant, bijge
naamd Ie Bossuet ltalien. Ze vertaalt het boek om kanunnik Andries te plezieren,
maar het g aat haar krachten te boven, daar ze onvoldoende ingewijd is in de gehei
men van de fi losofie. Ze vreest dat haar tekst veel te wensen overlaat en bijlange niet
kan tippen aan het origineel . I n een postscriptum vraagt ze Jozef Andries er de nodi
ge discretie over te bewaren en met niemand over deze vertaling te praten. Of het
boek ooit werd uitgegeven, hebben we niet kunnen achterhalen .
-

,

Mevrouw weet haar auteurs wel te kiezen. Dat lord George Gorden Byron een van haar
0
l ievelingsd ichters is, getu igt van haar goede smaak. Van het poëtische drama Manfred
maakt ze zelfs twee versc h i l lende versies. Manfred , een faustische figuur, een superman
tussen God en de sterfe l ij ke mens, wordt gekweld door een incestueuze liefde voor zijn
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Stances van messer Angela Poliziano ( 1 853).

zus, kan nergens vrede vinden en sterft ten slotte in zijn kasteel als zijn demons ver
dwijnen. Het gedicht van William Cowper ( 1 73 1 - 1 800), oorspronkelijke titel The Task, is
diens bekendste gedicht. Het is geschreven met een virtuositeit die maar zelden geë
venaard werd .
Maar het is natuurlijk de Italiaanse letterkunde naar wie de voorkeu r van mevrouw uit
gaat. Tijdens haar reis door Italië maakt ze persoonlijk kennis met belangrijke pol itieke
schrijvers en letterkundigen, meestal fervente verdedigers en aanhangers van het
Risorgimento: g raaf Cesare Balbo ( 1 789- 1 853), Giacomo Leopardi ( 1 798- 1 837), Si lvio
Pellico ( 1 789- 1 854), Vincenzo Gioberti ( 1 80 1 - 1 852) en andere n. Het Risorg imento
beoogt de u nificatie van Italië, aan de heerschappij van de Habsburgers, Bourbons en
Oosten rijk komt d aardoor een eind. Al hoewel mevrouw die revolutionaire beweging,
gevoed door ideeën uit de Verlichting en de Franse Revolutie, met argwaan gadesl aat
en er zich bezorgd over maakt, red uceert d at haar adoratie voor de Italiaanse l iteratuur
niet.
Van de Italiaanse politicus en schrijver Cesare Balbo vertaalt ze het omvangrijke twee
delige Vita di Dante. In haar woord vooraf schrijft ze dat ze met haar vertaling in België
en Frankrijk de lectuur wi l bevorderen " d'un ouvrage ou la gloire du plus puissant génie
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de votre nation emprunte un nouveau lustre du talent de son historien. " De moeilijkhe
den bij het vertalen van d it werk zijn legio, Balbo citeert vrij veel uit middeleeuwse
Italiaanse kronieken en lard ee rt zijn werk met talrijke uittreksels van Dante zelf, maar
" /'amour seul de la plus belle langue du monde a pu engager à /utter contre tant de dif
ficultés, en vers et en prose". Vo lgens h aar zal haar werk misschien aan de kritiek ont
snappen, daar het uitgegeven is onder de bescherming van zijn auteur.
Toch is de g ravi n n iet ongevoelig voor de mening van anderen, i n een brief aan kanun
n i k And ries vraagt ze in de ran d : " Comment trouvez vous man Dante?" Overigens, het
feit ze haar pennenvruchten laat d rukken en uitgeven vindt de g ravin vermetel en
ged urfd . Bepaalde literai re strekkingen laat ze li nks liggen omdat die haar 'verstikten ',
" la Belgique fléchit au féminin sous /'empire de bien des modes". De g ravin dacht dat
haar werk niet zou geapprecieerd worden, het tegendeel bleek waar: ze wordt
beschermd, aangemoedigd en zelfs verwend door lezers en critici .
Ook de stanza's d ie de vijftienjarige Angela Polizianio in 1 468 schrijft naar aanleiding
van het tornooi dat gewon nen wordt door G u i l liano di Piero de Medici, worden door de
g ravin vertaald uit pure adoratie voor het Ital iaans , dat nog verleidelijker wordt naarma
te men het g ron diger leert kennen. Zij wil de koude noorderlingen laten kennis maken
met de lyriek van " Ie pays du soleil et des fleurs", met de poëzie met " les plus vives et
plus brûlantes images, les passions les plus profondes et les plus délicates produites
par /'intelligence chaude, je dirais presque volcanique, des habitants du Midi. " De ver
taalster wil nog meer, ze wil een symbiose tot stand b rengen tussen de klassieke
Ital iaanse en de Franse l iteratuur, evenwel met behoud van hun respectieve eigenheid.
We kunnen hier nog aan toevoegen dat de g ravin niet al leen staat met haar bewonde
ring voor Italië. Het is zowat een algemene trend bij i ntel l ectuelen en kunstenaars in de
eerste helft van de 1 9de eeuw. Karel Lodewijk Ledeganck bijvoorbeeld is een fervent
bewonderaar van Torquato Tasso, en hij en zijn Eeklose vrienden schrijven elkaar
Italiaanse b rieven, louter om het plezier van de taal .
Het mag tot de verd iensten van de g ravin worden gerekend dat ze door haar vertalin
gen, vooral dan van Leopard i , haar lezers heeft geïntroduceerd in de romantische
Italiaanse l iteratuur, die hier toen nog totaal onbekend was. Ook in haar eigen werk gaat
ze de romantische toer op, veel heeft ze weliswaar n iet gepubliceerd. In haar bundel Les
Chrysanthèmes vinden we het gedicht Mélancholie, waarvan we volgende regels
noteerden, die vanzelfsprekend nog maar eens de schoonheid, maar ook de verganke
l ijkheid van Italië bezingen:
J 'ai vu ces bords charmants, ces fortunés rivages,
Ou serpente, au m i l ieu d ' u n sol toujours fleuri
L'Arno, fleuve toscan , chanté par Alfieri
J 'ai salué Venise, autrefois reine altière,
Qui penche sur les eaux sa tête noble et fière !
Et Rome et ses palais, gigantesques tombeaux,
Sa liberté déchue et sa pourpre en lambeaux
Par ses tièdes zéphyrs, par son ciel d'un bleu sombre,
Par ses bois, ses vallées, plein de lumière et ombre.

. .

In kleinere gedichten verwoordt de g ravin op een gevatte manier haar pensées, een
voorbeel d :

L'ami de la maison
Comme u n ami de la maison,
Sachons estimer un bon livre
Qui nous enseigne l 'art de vivre,
Sous l'égide de la raiso n .
MALDEGHEM L A LOYALE

I n haar fami liegeschiedenis kan men uitgebreid lezen waarom de g ravi n Maldeghem la
Loyale boek publiceert. We g aan er hier dan ook niet dieper op i n . Wat we wel even wil
len aanstip pen , is het feit d at de erudiete schrijfster, naast het fam i liearchief, nog heel
wat andere bronnen aanboort. Alleen al uit de boeken die ze citeert, bl ijkt dat ze niet
over ijs van één nacht gegaan is . Voor haar opzoekingen reist ze een paar keer naar
Brugge, Gent en Doornik, waar ze de bisschoppelijke en andere archieven raad pleegt.
Ze heeft contacten in Parijs en ze laat opzoeki ngen doen in de bibl iotheek van de
Bourgondische hertogen, wat echter de moeite niet loont, want alles wat er ontdekt
wordt, heeft Robert van G rimarez reeds genoteerd .
Ze schrijft naar de bibliothecarissen van verschi llende un iversiteiten , onder andere
baron J u les de Saint- G enois van de Gentse un iversiteit, en zoekt in archieven van
bevriende adel lijke fam i l ies. Kortom, de g ravin raad pleegt nagenoeg alle arch ieven die
i n haar tijd toegan kelijk zijn en dat op zich is al een verdienste. Ze is tevreden dat het
boek af is en ze zal bl ij zijn als ze de stoffige paperassen kan opbergen: "Combien je
serai contente la journée que nous pourrons laisser à l'aise de tous nos vieux documents
et vieux adages. "
Een hand icap is wel dat ze geen oud sch rift kan ontcijferen en dat ze geen Nederlands
verstaat of Latijn kent. Ze laat zich d aardoor evenwel niet ontmoedigen en doet een
beroep op specialisten. Emile G achet, archivaris, historicus en paleog raaf bewijst haar
waardevo l le d iensten. Uit. briefwisseling met kanunnik Andries b l ijkt dat ze ook kan reke
nen op de h u l p van heel wat ge leerden , die belangrijke teksten voor haar hertalen, bij
voorbeeld Andries zelf, vicaris- generaal C . J . Voisin en baron de Saint- Genois. Ten slot
te is het ook haar verdienste dat ze enkele historici aan het zoeken zet, onder andere
naar originele stukken over de stichting van het Maldegemse hospitaal door kanunnik
Arnulf van Warhem .
Maldeghem la Loyale wordt in kringen van historici als een revelatie aangezien en een
voorbeeld voor anderen genoem d . De g ravin wordt meteen bij de beste auteurs van het
land gerekend , haar boek is "un travail aussi sérieux et aussi complet, dont la forme est
aussi remarquable que Ie fond," aldus Voisin bij zijn publ icatie van de Acte de Fondation
de l'Hópital de Maldeghem in 1 850 . I n de Messager des Sciences et des Arts van 1 849
wordt het boek eveneens lovend onthaald . Het is geen d roge genealogische opsom
ming, " Maldeghem la Loyale a été dictée par une pensée utile, celle de faire passer
sous les yeux du lecteur, dans un certain nombre de chapitres écrits avec un charme et
un laisser-al/er du mei/leur ton, tous les personnages qui ont honoré et illustré Ie nom de
Maldeghem. "
Dat het boek niet b ij het g rote publiek bekend raakt, komt door het feit dat het niet in de
handel komt, het was bedoeld om g ratis u itgedeeld te worden aan famil ieleden , goede
vrienden en de mensen die de g ravin behul pzaam waren bij haar opzoekingen. Vandaar
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d at het een zeldzaam en gezocht boek is. I n een brief aan baron de Saint-Genois legt
ze d aar nog eens de nadruk op: " Je répète ici, ce que vous savez j'espère, Ie livre ne
se vend pas et ne se vendra point. " De schrijfster wordt geloofd om haar bescheiden
heid, waarschijnlijk vreest ze d at "trap de publicité donnée à un semblable livre dans Ie
siècle au nous vivons, lui attirait les colères brutales d'une classe de gens qui n 'aiment
à vair dans Ie passé que des choses propres à flatter les opinions du jour. " Ze is dan
ook geschokt als h aar werk als feu i l l eton in een krant verschijnt, wat te wijten is aan de
i n discretie van iemand die haar hie l p "pour débrouiller les passages flamands et latins,
ne connaissant pas ces langues. " Bedoelt mevrouw Emile G achet? Dat zou toch wel
heel onwaarschijnlijk zij n , want in 1 853 doet ze nog een beroep op hem om
Nederlandstalige teksten over de familie van Maldeghem te vertalen in het Frans.
Zoals ze d at voor alles doet, houdt mevrouw keurig bij wie ze een boek schenkt. In mei
1 849 zendt ze vijf exemplare n aan kan unnik Andries voor de advocaat die de zaak van
het M aldegemse hospitaal in handen heeft, voor de Maldegemse pastoor Vinckier aan
wiens ontmoeting ze nog met g enoegen terugdenkt, voor burgemeester Domers van
Maldegem en twee exemplare n voor de kanunnik zelf. Later krijgt hij nog eens veertien
exemplaren : voor de Gentse en Brugse bisschop, voor het Sint-J anshospitaal, het stads
arc h ief en de b i b liotheek van Brugge, de pastoor van Middelburg, de voorzitter van het
Maldeg emse armenbureau en andere n . In juni 1 849 is al twee derde van de oplage uit
gedeeld en nog steeds krijgt de g ravin 'aanvragen'. Somm igen geven hun boek gewoon
weg : "Aussi je regrette ceux qui !'ont donné aux oisifs indifférents ! " Een ander exemplaar
zullen ze n iet meer krijgen. Advocaat De Paepe, een beminnelijk man , die haar echter
n i et kon of wou helpen, vist achter het net. In maart 1 850 geeft ze haar laatste zeven
exemplaren weg . Ze hoopt d at de mensen hun boek met de g rootste zorg zul len behan
delen, het h eeft h aar veel geld gekost en van overal blijven er aanvragen komen. Voor
And ries echter wil ze nog een ultieme inspanning l everen, hij krijgt nog een paar exem
plaren voor advocaten en andere personen di e de zaak van het Maldegemse hospitaal
verdedigen en aan wie kanunnik Andries verplichtingen heeft. De g ravin merkt echter
terloops o p dat de kan unnik toch n iet steeds opnieuw advocaten engageert.
De g ravi n houdt nog wat boeken achter de hand, in de loop van de volgende jaren doet
ze er nog versc h i l lende cadeau, bijvoorbeeld aan baron de Saint-Genois, d ie haar heel
wat literaire werken schenkt en haar alles doorspeelt wat hij vindt over Maldegem.
N atuurlijk krijgt de Saint-Genois een boek, alhoewel ze er alle dagen zuiniger op wordt.
Ze raadt de baron aan het boek n iet weg te geve n, een ander zal h ij niet krijgen. Nog
voor h ij zijn boek ontvangen heeft, vraagt de g raaf een bijkomend exemplaar "pour une
personne que vous ne nommez point", hij krijgt resoluut lik op stuk: "J'ai la franchise de
vous répondre: impossible!"
VRIENDSCHAP MET KANUNNIK A N DRIES

We hadden het reeds herhaaldelijk over de b riefwissel ing tussen de g ravin en kanunnik
Andries. M arie Henriette ontvangt de eerste brief van de kanunnik op 27 augustus 1 849,
dankzij haar zin voor orde " qui me poursuif', kan ze in 1 857 de allereerste brief van
Andries p robleemloos uit haar archief opdiepen. In die eerste brieven wordt hoofdzake
lijk over de affaire van het Maldegemse hospitaal geschreven, een fundatie uit de 1 3de
eeuw van kanunnik Arnulf van Maldeghem. Zoals men weet, wordt na verloop van een
paar eeuwen de i nstelling in Maldegem opgeheven , worden d� goederen g rotendeels
verkocht en arme zieken uit het Ambacht moeten voortaan naar Brugge voor g ratis ver
zorg ing. Kanunnik Andries b ijt vast zich in de zaak en wil Maldegem teruggeven waar
op het recht heeft, namelijk een nieuw hospitaal of een billijke vergoeding.

H ij roept de h u l p in van iedereen die hem ook maar enigszins kan helpen. Hij schrijft een
brochure en artikelen over de zaak en d aar hij weet dat g ravin de Lalaing met de
Maldegemse geschiedenis bezig is, zendt hij haar i n april 1 849 zijn documentatie op.
Marie Henriette is daar e rg mee i ngenomen en vraagt of het niet mogelijk is h aar een
brochure te bezorgen voor haar b roer in N iederstotzingen. Ze voegt e r nog aan toe dat
ze g raag persoonlijk kennis wil maken met hem .
I n oktober 1 849 bezoekt de kanunnik voor het eerst de g ravin in haar hotel. Het klikt
meteen tussen beiden, mevrouw is gecharmeerd door de voorkomendheid e n de erudi
tie van de priester. Ze voelt zich gelukkig " de pouvoir vous classer au nombre des per
sonnes qui me veulent du bien". Als haar broer Charles Leopold i n mei 1 853 voor een
bezoek naar Brussel komt, wordt een ontmoeting met de kanunni k gearrangeerd waar
b ij natuurlijk het p roces tegen het Sint-Janshospitaal ter sp rake komt. G ravin de Lalaing
legt een levendige interesse aan de d ag voor de vorderingen i n de zaak, ze is ervan
overtu igd " que Ie ciel qui est juste nous viendra en aide" , en ze wenst niets l iever dan
dat Andries de overwinning i n de wacht sleept. Ze looft zijn ijver en desku ndigheid in
zo'n penibele en gecompliceerde rechtszaak.
Als de pastoor van Bavikhove aan Jozef And ries laat weten dat er een interessant car
tularium van het kapittel van H arelbeke bestaat, dan informeert hij bij mevrouw of zij het
bestaan ervan kent. De g ravi n bevestigt d at het zich in het rijksarchief bevindt, ze heeft
er de oorkonde van kanunnik Arnulf van Maldeghem uit 1 248 uit overgeschreve n. De
reden waarom dit stuk n iet in Maldeghem la Loyale verschee n, is waarschij n l ijk omdat
het boek reeds in d ru k was . Over hoe en wanneer het hospitaal in Maldegem verdween ,
of d at a l dan n iet officieel gebeurde, d aar heeft de g ravin vruchteloos naar g ezocht.
Toch heeft ze iets merkwaardigs vastgeste l d . Bij haar opzoekin ge n in het arch ief van het
Sint-Janshospitaal ontdekt ze in een l ijst van de bezittingen , in 1 78 7 opgesteld naar aan
leiding van de keizerlijke ordonnantie van 22 maart 1 786 i n verband met goederen van
de dode hand, dat de oudste fundatie slechts d ateert van 1 402! Van alle ande re stich
tingen zijn zogezegd geen titels voorhanden. De g ravin vermoedt dat het Sint
Janshospitaal er toen al belang bij had het sti lzwijgen te bewaren over het Maldegemse
hospitaal en het bestaan ervan te negere n. Maar de denombrementen van renten ,
geschonken door Arnulf van Maldeghem, bewijzen volgens de g ravin dat het hospitaal
wel degel ijk bestaan heeft.
In Brugge loopt de kanunnik de ene teleurste l l ing na de andere op, d ikwijls zakt de
moed hem i n de schoene n, maar dan is er madame die hem tegelijk opbeurt en waar
schuwt: " Espérons que l'aigle actuel prendra un essor plus rapide. Ce n 'est pas à votre
expérience que je dois conseiller de fuire des illusions. " 1 n november 1 859 l ijkt er dan
toch schot te komen in de zaak, want mevrouw antwoordt de kanunni k op een brief van
9 november in een ietwat houterig handschrift, ze is dan al 72 jaar oud : "Je forme des
veux sincères pour la réussite de cette affaire, mais avant qu 'elle soit terminée, il ne faut
pas se flatter d'avance, et quand même, vous pourrez vous dire avoir lutté avec zèle et
persévérance. " Pas in 1 86 1 komt het tot een overeenkomst. De gravin is in haar nopjes,
maar blijft nog steeds voorzichti g , want het zou n iet de eerste keer zijn dat alles opn ieuw
op een ontgoocheling uitd raait. U iteindelijk kan Jozef And ries mevrouw dan toch het
goede n ieuws melden: het Sint-Janshosp itaal is onder druk van de publ ieke opinie
bereid tot een fatsoen l ijke overeenkomst, liever dan het proces voort te zetten .

Laatste brief van de gravin aan haar vriend en vertrouweling, kanunnik Jozef Andries uit Brugge.

Op 7 d ecember 1 86 1 schrijft de g ravin haar laatste brief aan kanunnik Andries, de dame
is dan 74 jaar, l ijdt aan een oogkwaal, wordt geplaagd door reuma en maakt zich zor
gen over haar broer wiens ad res ze n iet (mee r?) weet. Desondanks heeft ze nog n iets
van haar grandeur verloren en daarom laten we dit laatste schrijven in extenso volgen:
" à Monsieur Ie chanoine Andries

J'ai reçu votre lettre par les soins de Mr de Wolf.
Une joie que je partage a vec les habitans de Maldeghem, et avec vous, Monsieur, est
Ie succès que vous m'annoncez par la transaction. Cet hiver vous aurez un grand plai
sir à vous occuper de ces détails qui seront la récompense de votre zèle.
Privée par /'absence de man frère de son adresse, j'en suis même inquiète, et pour la
dernière fois je me répète avoir la vue fatiguée, des rhumatismes, et ne puis en dire plus.
Je vous salue cordialement
Comtesse de Lalaing, née comtesse de Ma/deghem
Bruxelles, 7 xbre 186 1. "
•
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SANS RÉ PONSE.

UNE PERTE DOULEUREUSE

Na een toch wel bewogen, soms zelfs een tikkeltje extravagant leven, blijft mevrouw nog
bijzonder tot aan haar dood: ze overlijdt name lijk op 1 2 augustus 1 866 en dat is, dag op
dag, 79 jaar na haar geboorte op 1 2 augustus 1 787. De g ravin wordt op 1 4 augustus
begraven op het kerkhof van Laken, en op zaterdag 25 augustus wordt een plechtige
dienst gecelebreerd i n de Sint-Michielskathedraal , gevolgd door een tweede in Laken
op vrijdag 31 augustus.
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Een bewogen leve n , inderdaad. M evrouw maakte vier verschi llende pol itieke systemen
mee: het Ooste nrijks bewind tot 1 794, de Franse tijd van 1 794 tot 1 8 1 5 , het konin krijk
d er Nederlanden tot 1 830 en ten s lotte het onafhanke l ijke België. De i nvloed van deze
pol itieke wisselvalligheden op haar familie en eigen persoon zijn niet geri ng: de vervol
g i n g van de adel , de vlucht naar Duitslan d , de terugkeer, de tijd als hofdame, enz. Het
vroege overlijden van haar man en dochter, de moeil ijkheden met haar zoon, tekenen
h aar leven .
De g ravin wist alle moe il ijkheden en tegenslagen t e overwinnen en ze ontpopte zi ch al s
een energieke, karaktervolle vrouw d ie, dankzij haar r ui me financiële middelen, haar
' passies' vrijelijk kon beoefenen: de i n richting van haar tuin, het. collectioneren van boe
ken , lezen , schrijven en reizen . H aa r liefde voor Italië en de Italiaanse literatuur i ntrodu
ceerde b ij ons het rom antisme in de literatu ur. Haar belangrijkste verd ienste echter,
althans voor alle i nwoners van Maldegem, was de publ icatie van Maldeghem la Loyale,
d at alom geprezen werd en wordt en nog steeds een stan daardwerk is voor de
Maldegemse geschiedschrijving . Al leen al daarvoor mag Maldegem haar dankbaar zijn.

Het kasteel van Zandbergen bij Geraardsbergen, bakermat van de familie de Lalaing.

40 1

In het landelijke

kerkje
van
Zandbergen
treffen
we vele
wapenborden
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de Lalaing.
Daaronder ook
het 'obiit'
van gravin
Marie Henriette
van
Maldeghem,
overleden op
1 2 augustus
1 866.

DE DUITSE TAK VAN DE
FAMILIE VAN MALDEGHEM

Om de afstamm i n g en fam il ie van M arie Henriette van Maldeghem wat duidelij ker te
maken , laten we hieronder een stamboom van voornamelijk de Duitse tak volgen . Keren
we even terug in de tij d : J ean Dom inique van Maldeg hem ( 1 662- 1 747) gaat op 3 1
november 1 7 1 5 een tweede huwelijk aan met Anna Amour Florence van Haudion. Het
echtpaar krijgt zes kindere n , waaronder Charles Florent Joseph, met wie de Du itse con
nectie begint.
1 . C h a rles Florent J oseph va n M aldeghem ( 0 1 0 juli 1 722 - + 1 november 1 783)
huwt op 1 9 december 1 750 met M aria Phil ippine van Stain , dochter van Karl Leopold
van Stain, erfgename van N i ederstotzingen .

Karl Leopold van Stain (0Brussel , 24 december 1 729 - + Niederstotzingen, 5 maart 1 809)
huwt in 1 773 met g ravi n Charlotte Philippine d ' U rsel. Het echtpaar woont afwisselend in
Brussel en N iederstotzingen. Reeds sinds 1 457 is Niederstotzingen in het bezit van de
fam ilie van Stain e n ged u rende 350 jaar d rukt d ie haar stempel op de stad. Aan het eind
van de 1 8d• eeuw e rft Karl Leopold N iederstotzingen en de oml iggende dorpen . I n 1 778
l aat hij het oude, bouwva l l ige kasteel afbreken en een nieuw bouwen in de stijl van die
tij d , met Franse invloed . H ij bekleedt verschi llende hoge am bten aan het hof van kei
zerin M aria Theresia en van keizer Jozef Il en hij is ook lid van hoge ridderorden . In 1 779
wordt hij door Jozef I l in de adelstand verheven en mag hij de titel van g raaf voere n.
Jose ph Franz M aximilian, zijn e ni g e zoon (0 1 7 april 1 776), sterft op jeugdige leeftij d .
E rfgenamen v a n h e t g raafschap N iederstotzingen, Riedhausen e n Bergenweiler wor
d e n : Joseph Alexander François van Maldeghem, zoon van zijn overleden zuster Maria
Philippine, en een zus van g raaf Karl Leopold die als stiftsdame in het klooster van Dale
i n de J u ra verblijft.
( 0 1 1 j u l i 1 754 - +Brussel, 1 7 oktober
1 809), zoon van Charles Florent en Maria Philippine van Stain, g raaf van Maldeghem en
van Steen h uffel, baron van Leischoot, heer van Haybes, kapitein van de grenadiers in
het reg iment van de prins de Ligne, opperjachtmeester van Brabant, huwt met Marie
Anne G h islaine d 'Argenteau (0Morawetz/Mähren, 28 februari 1 764 - +25 maart 1 80 1 ).
G raaf Joseph Alexander François, erfgenaam van Charles Florent Joseph, over l ijdt nog
vóór de erfenis geregeld is. Deze gaat over op zijn zoon Karl Leopold Ludwig (zie
verder). N a het overlijden in 1 8 1 7 van de stiftsdame in Dale komen ook haar bezittingen
toe aan graaf Karl Leopold Ludwig.
l l . JOSEPH ALEXANDER FRANÇOIS VAN MALDEGHEM

Uit het huwelijk van g raaf Joseph Alexander François met gravin Marie Anne worden
drie kinderen gebore n :
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1 . Marie Louise Madelei n e Joseph G h islaine ( 0 1 december 1 785) d i e o p 1 3 mei 1 804
h uwt met Georges, markies de Trazeg nies en twee ki nderen krijg !:
A. Alexander G i l l ion de Trazeg n ies
B. Nathalie de Trazegnies (07 september 1 8 1 1 - +4 juni 1 835) die op 21 juli 1 835 huwt
met Eugène de Ligne

2. Marie Hen riette Octavie G h islaine (0 1 2 aug ustus 1 787 - + 1 2 aug ustus 1 866)

huwt o p 1 1 mei 1 807 met Charles de Lalaing (028 oktober 1 768 - + 24 augustus 1 8 1 6) .
D e schrijfster van Maldeghem l a Loyale krijgt twee kindere n :
A. Maximilien de Lalaing (0Brusse l , 2 4 april 8 1 1 - + Brussel , 1 2 december 1 88 1 ) die o p
1 7 april 1 855 t e Londen huwt met J u l ie A n n Vibart (0Ramport Boleah, Bengale n , 6 janu
ari 1 830 - + Brussel, 27 februari 1 9 1 2) . Zij krijgen zes kindere n :
a. Charles Maxim i lien (0Saint J o h n de Paddi ngton , 4 maart 1 857 - + U kke l , 1 2 december
1 9 1 9) d ie huwt met barones C hristine d u Tour de Bellinchove.
b. J acques Henry Ed uard (0Londen, 4 november 1 858 - + Brusse l , 1 0 oktober 1 9 1 7) ,
kunstschilder en beeldhouwer, l i d van de Kon inklijke Academie en van de Commissie
voor Monumenten en Lan dschappen, enz.
c . Maria Jeanne (0Brusse l , 24 december 1 856 - + Brussel 7 april 1 927).
d . Antoine Maximi lien (0Brusse l , 1 oktober 1 866 - + Trondheim, 25 juni 1 9 1 6) .
e . Philippe Harold (tweelingbroer van vorige, Brussel, + 1 5 maart 1 9 1 6) .
f . Maximil ien Enguerrand Simon (0Boulogne-sur-mer, 4 aug ustus 1 869 - + Oostkamp , 28
juli 1 943) huwt op 28 novem ber 1 90 1 met Madeleine Peers de N ieuwburg h .
B . Camille Ange d e Lalaing (0Brusse l , 2 3 april 1 8 1 3 - + Brussel , 1 9 september 1 840)
treedt op 20 ju li 1 836 in het huwelijk met baron Auguste Charles d'Overschie (027 j u l i
1 806). Uit d at h uwelijk wordt op 1 2 j u l i 1 837 Arth u r Henri d' Overschie gebore n. N a het
overlijden van Camille Ange gaat Auguste d ' Oversc hie in 1 85 1 een tweede h uwel ijk aan
met de Duitse gravi n Stéphanie C lémentine Carol ine van Nesse l rode d ' E reshoven
(06 december 1 8 1 8 - plots overleden op 1 0 j u n i 1 88 1 te Kreuznac h ) .
U i t dit huwelijk worden d r i e kinderen gebore n :
a. Valentine Caroline Emmanuelle (0 1 5 m e i 1 856)
b. Léon Aug uste Alexan d re (0 1 9 mei 1 857)
c . Isabelle Joséphine (04 augustus 1 859)
3. Charles Leopold Louis (volgt onder 1 1 1 en d raagt een Duitse naam)
111. KARL LEOPOLD LUDWIG VON MALDEGHEM (0Münster, in ball ingschap, op 1 8 april 1 797 + l gling, 27 juli 1 877) h uwt op 24 juni 1 823 te Wurzach met Maria Theresia Ludowica von
Waldburg-Zeil-Wurzach (0Wurzach, 26 augustus 1 800 - +Cannstatt, 1 3 oktober 1 856).

Karl Leopold wordt op zevenjarige leeftijd , tijdens de N apoleontische oorlogen, op bevel
van keizer Napoleon 1 als g ijzelaar naar Parijs overge bracht, waar hij in de strenge mi
l itaire academie van Saint-Cyr wordt opgeleid voor een mi l itaire carrière. Van 1 8 1 1 tot
1 81 4 is hij page van de keizer. Later wordt h ij kamerheer van de Nederlandse kon i n g ,
ereridder van de orde van Malta, drager van het Commandeurskruis van het Franse
Erelegioen en erfel ijk Reichsrat van de Beierse kroon.
Het i s Karl Leopold d i e in 1 809 in he t bezit komt van de adell ijke goederen van de fa
milie von Stain. De g raaf vestigt zich defin itief in Niederstotzingen en verkoopt al zijn
bezittingen in Belgiê, Frankrijk en Boheme n. Met de opbrengst ervan koopt hij, voor
226.000 g u lden, het kasteel en het landgoed van Oberstotzi ngen , Kalte nburg ,
Reuendorf en het riddergoed van Stetten . I n 1 830 kan hij verschil lende lenen, wouden
en landerijen, die i n 1 66 1 aan het klooster Kaisheim verkocht waren en in 1 802 in het
bezit van de Würtembergse kroon waren gekomen, opnieuw aankopen voor de som van
1 33.000 gulden. Daardoor vormt het oude von Stain-bezit opnieuw één groot geheel ,
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G raaf Karl Leopold Ludwig von Maldeghem ( 1 797- 1 877), broer van Madame de Lalaing.

bestaande uit: N ied erstotzingen, Bergenweiler, Stetten , Kaltenburg en Oberstotzingen.
I n Niederstotzingen bezit h ij verder het Freihaus, de tiendenschuur, boerderijen en
g asthoven . I n de venen d ie eigendom waren van de g raaf, werd door de bevolking van
Niederstotzingen lange tijd turf gestoke n, het was de enige brandstof.
Pas in de eerste helft van de 1 9d• eeuw komt in Duitsland een einde aan de feodaliteit:
cijnsbelastingen en vroondiensten worden afgeschaft, aan de boeren wordt grond
toegewezen , het gewoonterecht verdwij nt en in 1 806 wordt in Niederstotzingen de galg
·
- hatelijk symbool van de m iddeleeuwse rechtspleg ing - afgeb roken. N iederstotzi ngen
wordt vanaf 1 8 1 1 een zelfstandige gemeente, bestuurd door een schout en een
verkozen gemeenteraad. U iterlijk is de macht van de g raaf verdwenen.

Gravin Maria Theresia Ludowica von Waldburg-Zeil-Wurzach ( 1 800- 1 856),
echtgenote van graaf Karl Leopold Ludwig von Maldeghem.

Het kasteel wordt in 1 82 1 met een paar vleugels uitgebrei d . Bij het kasteel hoorde een
renteniershuis en een poortgebouw - nu verbouwd tot de Schloss-Passage, l uxueuze
appartementen - waarin de bureaus waren ondergebracht van de graaf, van de
beheerder van de domeinen, van de houtvester, enz. H ier gebeurde het beheer van de
wouden, de boekhouding van de brouwerij , de inning van de pachten van bezittingen in
Hasslankreuth, l g l ing , Riedhausen, Reuendorf , van de gasthoven , g ronden, huizen en
boerderijen in N iederstotz i n g e n , O bertotzingen , Stette n , H ü rben , B u r g berg en
Bergenweiler. Geelrood geschilderde ramen van een huis, boerderij of gasthof waren
het teken van eigendom van de g raaf von Maldeghem . Bij het kasteel was ook een bloemen- en groentetu in annex serre om het kasteel steeds te voorzien van frisse bloemen
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Schloss N iederstotzingen, in 1 778 gebouwd door Carl Leopold van Stain in 1 82 1 uitgebreid door Karl
Leopold Ludwig van Maldeghem.

en verse g roenten. Er werden ook g roenten verkocht en de gärtnerei werd na de Eerste
Wereldoorlog geloofd om het moderne beheer. I n 1 956 verdween zowel de bloemen- als
g roentekweek.
De huidige Petrus- en Pauluskerk in N iederstotzingen werd in 1 844 volledig afgebroken
en heropgebouwd dankzij een milde g ift van g raaf Karl Leopold, die van de 50.000
g ulden er 36.500 voor zijn rekening nam . Het b leef nog een tijdlang een 'simu ltaankerk',
ze werd namelijk gebruikt door zowel kathol ieken als p rotestanten . De kerk staat op het
domein van het kasteel. In 1 836 l iet g raaf Karl ook een pastorij bouwen achter de kerk,
naast zijn kasteelpark.
Karl Leopold en Maria Theresia krijgen dertien kinderen waarvan er verscheidene bij de
geboorte of kort erna overlijden:
1 . Georg G u i llaume M aria (0Niederstotzingen, 1 8 april 1 822 - +Algiers, 5 juli 1 845,
begraven in N iederstotzingen). Hij was lu itenant van de koninklijke Würtembergse
garde.
2. Oscar (0Niederstotzingen, 16 mei 1 825, dezelfde dag overleden) en Charles (twee
lingbroer, + 1 8 mei 1 825 om 1 6 uur, allebei begraven in N iederstotzingen).
3. Edmund Leopold Maria (0Niederstotzingen, 1 6 juli 1 826 - + N iederstotzingen, 1 5
augustus 1 826) .
4 . Ottmar Carl M aria (0N iederstotzingen, 3 0 oktober 1 827 - + Friedrichshafen, 4 maart
1 860, begraven in N iederstotzingen) huwt op 1 7 november 1 857 met Thérèse Fugger zu
Glött, Obe rndorf und Hi lgartsberg (028 j u l i 1 829 - +8 decem.oer1 899). Thérèse is een
dochter van Sebastian en een klein dochter van rijksgraaf Leopold Fugger zu Glött,
Königliches Bayerisches Reg ierungspräsident. G raaf Ottmar is kamerheer aan het hof
van Wü rtemberg . Kort na het overlijden van de g raaf, sterft ook een zoon van hem, op

Schloss Oberstotzingen, eertijds eigendom van de familie von Maldeghem, nu omgebouwd tot een luxueus
hotel.

zijn grafplaat immers lezen we: "lhm folgte bald ins Grab sein Sohn" . Deze zoon is
Arnuld (020 december 1 859 + 7 april 1 860) . Een andere zoon, Ed mond (0 1 8 november
1 858 - +6 juni 1 9 1 2) h uwt met Elisabeth Weichert.
Het is aan haar neef Ottmar dat Madame de Lalaing haar boek Maldeghem la Loyale
opd raagt.
5. Karl Joseph Maria (volgt onder IV)
6. Edmond (0Niederstotzingen, 28 mei 1 83 1 - + G raz, 1 0 september 1 909) huwt op 24
juli 1 880 met Française Schwartz.
7. Cam i l l (0Niederstotzingen, 1 7 december 1 832 - +Gai nfarn, 1 0 mei 1 900) , koni nklijk
kamerling, luitenant en ridder van de Soevereine Maltezer Orde.
8. Art h u r (0Niederstotzingen, 2 1 juli 1 835 - + Pressbourg, 21 mei 1 9 1 2) huwt op 6 juni
1 868 met Georgine Maria Thérèse Bauer (0 1 5 augustus 1 848 - + Meran , 30 april 1 907).
9. Maximilian (0Niederstotzingen, 29 j u l i 1 836 - + 1 3 augustus 1 836).
1 0. Max Friedrich Maria (0Niederstotzingen, 1 7 augustus 1 837 - +29 augustus 1 837)
1 1 . Hei n rich K a r l M a r i a (0Niederstotzingen, 1 9 februari 1 840 - +20 mei 1 876), kon i n kl ijk
kamerheer, eerste l u itenant, houder van de Oorlogsmedaille.
1 2. Arnuld Leopold Maria (0Niederstotzingen, 2 mei 1 84 1 - +2 februari 1 842).
-

Op de g rafplaat van gravin Maria Theresia, in de grafkapel op het kerkhof van
N iederstotzingen, wordt haar hele leven in enkele treffende regels weergegeve n :
Gattenliebe, Mutterliebe
Trug Sie in sich Treu und warm
Wolhltun war /hr ganzes Wesen
Licht vom bangen Traum genesen
Ruht Sie in Marias Arm.

IV. KA R L JOSEPH MARIA (0Niederstotzingen, 1 1 jan uari 1 829 - + N iederstotzingen, 1 2 feb

ruari 1 9 1 3) erfelijk Reichsrat van de Beierse kroon, kapitein, g rootcommandeur bij het
koninklij k hof van Beieren, ridder in de Orde van de H. G regorius, huwt op 27 november
1 86 1 te Wenen in de Schottenki rche met gravin M aria Cajetana Franzisca And ràssy van
Csik-Szent-Király und Kraszna-Horka (0Hosssureth , Hongarije, 30 november 1 834 + München, 1 8 oktober 1 9 1 6). G ravin Maria Cajetana was 'Sternkreuzordensdame', ze
stichtte een hospitaal in Niederstotzingen, waarvoor ze 4000 gu lden schonk.
De g raaf verwerft heel wat eigendom in het centrum van Niederstotzingen , in 1 906
bijvoorbeeld koopt hij voor 227 .000 mark het vlakbij zijn kasteel gelegen hotel Krone. Dat
hij erg gel iefd was bij de bevolking wordt aangetoond door de vieri ng in 1 909 van zijn
tachtigste verjaardag . Nagenoeg de hele bevolking nam deel aan een fakkeltocht die
onder muzikale begeleiding naar het kasteel trok. Daar wenste de burgemeester de
graaf i n naam van de hele gemeente proficiat en aan het slot van zijn toespraak riep
iedereen: 'Hoch, hoch, hoch!" De g raaf dankte iedereen, waarna de stoet zich via het
park naar de marktplaats begaf. E l ke waard die bier kocht van de Stettener
Schlossbrouwerij - en dat deden ze nagenoeg allemaal ! - schonk de hele avond
Freibier.
Karl Joseph Maria en Maria Cajetana woonden i n het kasteel van N i ederstotzingen, waar
volgende kinderen geboren werden:
1 . Eugen Maria (0N iederstotzingen, 1 2 december 1 862 - +30 december 1 862).
2. Ludwig Karl Maria (volgt onder V)
3. Arnold Pau l Maria (0N iederstotzingen , 20 juli 1 865 - + 1 5 januari 1 937), laatste com
mandant des 2 Garden - Ulanenregiments, houder van verschil lende eretekens "und
ander hoher Orden".
4. Georg Peter Maria (0Niederstotzi ngen, 7 juni 1 867 - +28 februari 1 969).
v. LUDWIG KARL MARIA VON MALDEGHEM (0N iederstotzingen, 25 j u l i 1 864 - + 7 novem ber

1 936) erfelijk Reichsrat van de Beierse kroo n , g rootcommandeur van het koninklijk hof
van Beieren , ridder in de Orde van de heilige G regorius, huwt op 25 augustus 1 902 te
Pressburg ( Hongarije) g ravin Maria Bianca Dezasse de Petit-Verneuille ( 0Görz , 4 april
1 875 - + U l m , 25augustus 1 945).
Ludwig Karl Maria en Maria Bianca krijgen volgende kindere n :
1 . Franz Karl Anton Maria ( 0 l g l i n g , 2 6 juni 1 903 - +2 juli 1 923) .
2 . Ludwig E m i l e Anto i ne Maria (volgt onder V I )
3. Maria Antonia Ludovica Blanka ( 0 l g l i n g , 5 februari 1 906 - +4 mei 1 908) .
4. Elisabeth Jeanne Antoinette Maria ( 0 l g l i n g , 1 juni 1 907 - + München, 2 februari 1 990)
huwt op 1 1 juni 1 929 in Niederstotzingen met graaf Clemens Joseph Raymund Fugger
van Kirchberg und zu Weisenhorn.
5. Hedwige Henriette Française Antoinette ( 0 1 g l i n g , 1 5 januari 1 909) h uwt op 25 juli 1 933
met Freiherr Max Ferdinand Karl van Venningen- U l lner van Diepurg.
( 0 1 g l i n g , 8 september 1 904 - + 16 novem ber
1 992) huwt met g ravin U rsula Saurma, barones van und zu der Teltsch (022 november
1 904 - +4 december 1 94 1 ).

Vl. LUDWIG EMILE ANTOINE VON MALDEGHEM

Foto links: Ridderzaal in Schloss Niederstotzingen met op de achtergrond de tweede van de drie
geschilderde stambomen van de familie ( 1 279- 1 524) .
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De systematische verdrijving n a de Tweede Wereldoorlog van Duitsers uit het oosten en
het zuidoosten van E u ropa zorgde overal voor woningnood . Door een Bodenreform
dienden g rootgrond bezitters bouwgronden tegen bill ij ke prijzen af te staan . Het bouwen
in 1 950- 1 95 1 van een nieuwe wijk in Niederstotzingen aan de B u rg berger Strasse, waar
van de g rond toebehoorde aan g raaf Ludwig Emile, werd aldus mogelijk. Deze gronden
werden reeds tijdens de oorlog gebruikt door de bevolking om er groenten te kweken.
Later verkocht de graaf nog g rond tegen de prijs van een halve mark per vierkante
meter, een spotprijs. Daaruit b l ijkt dat de g raaf, die een eerder teruggetrokken leven
leid de, toch begaan was met 'zij n' mensen. Zijn beg rafenis in 1 992 was dan ook i n d ruk
wekke n d .
De kinderen v a n Ludwig Emile en U rsula zij n :
1 . Karl Ludwig M a r i a D i d i e r van Maldeghem , woont in Canada.
2. Wolfgang en Angela van Maldeghem, Kühbach-Haslangkreit.
3. Angela van Passavant, geboren van Maldeghem, Man nheim.
4 . G eorg en Beate van Maldeghem, Schloss l g ling bei Landsberg .
5. Friedrich en Lilly van Maldeghem , M ü nchen.
6. Ch ristine van M affei , geboren van Maldeghem , G ut Hohenwettersbach .
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B I J D E VERTAL I N G

Het heruitgeven van belangrijke, maar zeldzame en dus gezochte h istorische werken
wordt bij een geïnteresseerd p ub liek doorgaans met g root enthousiasme onthaa l d .
Ma/deghem la Loyale van mevrouw de Lalaing, g ravi n van Maldeghem , is zel dzaam é n
gezocht.
Toen bij het bestuur van de Heemkundige Kring het Ambacht Maldegem het idee rees
ter gelegenheid van het millenniumjaar 2000 d at boek in een n ieuwe versie binnen het
bereik van zijn leden te brengen, werd meteen geopteerd voor een vertaling ervan. Met
een herdruk van de oorspronke lijke Franstalige uitgave zou , door de barrière van de
taal, het gestelde doel immers niet echt bereikt worden .
Met deze publicatie doen we eigenlijk afbreuk aan het opzet van de schrijfster: haar
boek was bestemd voor een beperkte kring van fami lieleden, vrienden en kennisse n ; op
eigen kosten uitgegeven en gedrukt in een oplage van slechts enkele honderden exem
plare n , was het geenszins bedoeld voor de handel. Als thans een enkele keer een exem
plaar i n het antiquariaat opduikt, is de vraag prijs voor de gewone man eigen lijk niet meer
haalbaar. Het werk is gezocht en gegeerd , overigens niet al leen door Maldegemnaren
en van Maldeg( h )ems, die misschien i n de hoop of de mening verkeren verwant te zijn
met het oude geslacht der heren van Maldegem.
Het zijn echter geen overwegingen van dié aard die de uitgave van een vertal i ng, 1 50
jaar na het verschijnen van het origineel , kunnen verantwoorde n. De mogelijke d rempel
van het Frans en het Latijn is een belangrijke red en, maar de bijzonderste argumentatie
ligt toch in het belang van dat werk voor de geschiedenis van Maldegem, waarvoor het
immers een basis- en referentiewerk is en blijft, ongeacht het feit dat de van
Maldeghems na 1 483 geen essentiêle rol meer hebben gespee l d in de gesch iedenis
van wat nu de gemeente Maldegem is. Mocht dame de Lalaing die argumenten kennen ,
die getuigen van waardering , dan zou ze zich besl ist met het opzet van Het Ambacht
Maldegem kunnen verzoenen.
De vertal ing zelf stelde ons voor een aantal moei lijkheden. Vooreerst: het gaat om een
familiekroniek, een historische speurtocht van mevrouw de Lalaing, geboren van
Maldeghem, naar haar voorouders met die naam en naar hun wedervare n. We hebben
daarbij te doen met het werk van een adell ijke dame uit het midden van de 1 g de eeuw,
de tijd van de romantiek in fi losofie en kunsten en daarbij de verheerlijking van het verleden. Zowel haar stand als het tijd perk tekenen haar stij l ; een eigen trots en een zeker
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heimwee n aar m aatschappelijke toestanden van vóór de Franse Revolutie klinken erin
d oor. Haar voorouders en hun daden worden geïdeal iseerd, en waar de schrijfster het
soms moe i l ijk l ij kt te hebben met de minder fraaie kanten die sommigen van haar voor
.
zaten b lij kbaar toch tentoonspreidden, l aat ze n iet na te moralise re n. Een werk, tot stand
gekomen met het doel, met de sociale achtergrond en in een periode als hiervoor
omschreven , kan in onze tijd moeilijk liggen. Toch hebben we getracht bij de vertaling
trouw te blijve n , u iteraard aan de inhoud, maar ook aan de stijl van de auteur. Zo richt
ze zich tussendoor vaak tot h aar neef Ottmar, aan wie het boek opged ragen is, en
sp reekt ze hem d aarbij aan met het beleefde , maar in onze tijd afstandelijk klinkende
"vous". S lechts één keer wordt e r in haar werk "getutoyeerd " , daar namelijk waar
Filips 1 van Maldeg hem zich in het fameuze verhaal van de kete l lappers tot die scha
bouwen richt. Omdat een vertaling van "vous" door " u " een te zware lezing gaf, hebben
we gekozen voor " g e " .
Binnen h e t o pzet en d e omvang van d eze publ icatie kon het niet de bedoeling z i j n het
verhaal van mevrouw de Lalaing te onderwerpen aan de h istorische kritiek. Zo is het, bij
wijze van voorbeel d , hier niet de pl aats om de historische werkelijkheid van en over haar
verste vermeende voorouder, Salomon van Maldeghem, in vraag of ter di scussie te stel
len.
Het eigen voetnotensysteem van de sch rijfster hebben we aangehouden; waar naar ons
inzicht n uttig of nodig hebben we, vooral voor het verklaren of toelichten van bepaalde
termen, ook eigen voetnoten ingelast, die met een * zijn aangegeve n. Het leek ons
gepast ook d e Latijnse e n Franse d ocumenten die mevrouw de Lalaing op het einde van
haar boek als bewijsstukken b ij h aar u iteenzetting opneemt, te vertalen, terwij l aan de
oorkonden . in het Middelnederlands woordverklaringen zijn toegevoegd.
Er was ook d e kwestie of de oude plaats- en fami lienamen moesten behouden blijven in
de vorm zoal s ze i n het werk van mevrouw de Lalaing voorkome n, dan wel omgezet naar
de huidige. Dat p robleem d ient zich al aan bij de tite l . Daar meenden we de auteur en
de geest van haar werk het meest eer aan te doen met een omzetting van Maldeghem
la Loyale naar Maldeghem die Loyale.
Vermits de meeste fam i lienamen d irect refereren naar een lokaliteit en in oude docu
menten onder verschillende spelli ngvormen aangetroffen worden, hebben we ervoor
gekozen ze om te zetten overeenkomstig de tegenwoordig gebruikel ijke schrijfwijze van
d i e plaatsname n. Voor toponiemen en daarvan afgeleide famil ienamen die te situeren
zijn in het Waalse l andsgedee lte of in Frankrijk hebben we, op enkele uitzonderingen na,
een analoge rege l gevolgd.
Maar . . . Zou Maldegem zélf daarbij het voorbeeld bij u itstek moeten zijn, dan wijken we
juist hier van die regel af: voor de fam il ienaam hebben we van Mal deghem aangehou
den, en wel om verwarring te verm ijden. Slechts veertien van al de van Maldeg hems d ie
mevrouw de Lalaing bespreekt, waren "heer" van Maldegem; de huidige verwanten uit
het geslacht, afstammel ingen uit een zijtak, houden terecht de schrijfwijze van of van
Maldeghem aan , maar men kan bezwaarlijk die van de oude tak als van Maldegem aan
d uiden en de nazaten uit de jongere tak als van Maldeghem. Bovendien, toen een voor
vader uit die zijlijn de erfelijke titel kreeg van g raaf, had die betrekking op de familie
naam maar geen enkele weerslag op de lokaliteit Maldegem, waar toen al lang andere
heren fungeerden; die bewuste g raaf van Maldeghem is dan l;ieer van Steenhuffel, zijn
titel is eigenl ijk een epitheton. Er is m . a.w. nooit een g raaf of gravin van Maldeghem
g raaf of g ravin geweest van Maldegem, en ze hebben er ook nooit g rafelijke rechten
gehad of uitgeoefend .

De vertaling van Maldeghem la Loyale was uiteindelijk niet echt een eenmansonderne
ming. Enkele bestuu rsleden van Het Ambacht Maldegem, met name Pau l De Coninck,
Hugo en Walter Notteboom en Jeroom van Maldeghem hebben het op zich wil len nemen
de vertaling na te lezen met de origi nele versie b ij de han d . We zijn hen, ongeacht het
aandeel van elk van hen apart, dankbaar om hun aanmerkingen en opbouwende kritiek,
waardoor tal van wendingen en termen konden verbeterd worden. Pau l De Coninck en
Robert Van Vooren hebben de typog rafie van de Latijnse en Franstal ige oorkonden en
documenten, de bewijsstukken bij mevrouw de Lalaings uiteenzettin g , nauwgezet met
haar versie vergeleken. Rita De M eester heeft met eindeloos geduld de voorlopige ver
sies en de drukproeven doorwrocht om ze taalkundig bij te schaven, terwijl zonder de
i nzet, de coördinatie en het zenuwslopende lay-outwerk van Walter Notteboom deze
publicatie, zoals trouwens alle andere van Het Ambacht Maldegem, eenvoudigweg
nooit tot stand zou zijn gekome n . Ook aan hen onze oprec hte dank en bl ij ken van waar
dering.

H I STO R I S C H E I N LE I D I N G

Van d e eerste van Maldeghem, Salomon , d ie i n 1 096 zou deelgenomen hebben aan de
eerste kru istocht, tot de laatste die ze vernoemt, geboren in 1 84 1 , bestrijkt mevrouw de
Lalaing i n haar werk een periode van bijna 750 jaar. Daarvan doorstaan slechts de laat
ste vijftig op bestuurlijk vlak enige vergelijking met de hu idige tij d ; de zeven eeuwen d ie
eraan voorafgaan , zijn te situeren in een politiek en maatschappelijk systeem dat men
doorgaans aand uidt als het Ancien Rég ime. Tal van termen en begrippen die in
Maldeghem la Loyale voorkome n, zijn onlosmakel ijk verbonden met die periode, die het
feodaal of leenroerig tijdperk wordt genoemd . Voor de l ezer die daarmee mi nder ver
trouwd is, vraagt dat wel l icht enige toelichting .
Karel de G rote , die i n het jaar 800 tot keizer werd gekroond van e e n rijk dat he t hui di ge
Frankrijk, België, een groot deel van Nederland, Du itsland ten westen en t e n zui de n van
de Elbe en de helft van Italië omvatte, deelde zijn land ter wille van de bestuurbaarheid
op in gouwen , d ie i n de g rensgebieden marken heetten . Aan het hoofd daarvan stond
respectievelijk een gouwgraaf of een markgraaf. De over het land verspreide keizerl ijke
hoven, palatia of paltse n , waar de vorst regelmatig resideerde, en het gebied daarom
heen werden beheerd door een paltsg raaf. Hertogen waren bevoegd over meerdere
g raafschappen.
Tegen het eind van de 1 0 de eeuw ontstonden uit het Karolingische Rijk twee g rote sta
ten : het Romaanse koninkrijk Frankrijk en het Germaanse keizerrijk Duits land.
Daarin ontwi kkelde zich een bestuurlij k en maatschappelijk stelsel dat feodalisme, leen
wezen wordt genoemd. Dat kende weliswaar zijn hoogtij i n de M iddeleeuwe n , maar tal
van aspecten ervan waren van kracht tot de Franse Revol utie van 1 789, voor ons land
zelfs tot 1 796. Precies met de toestanden uit de feodale of leen roerige tij d , de tijd van
het Ancien Régime, en vooral met de daarin geldende privileges van kerk en adel, wilde
de Franse Revolutie komaf maken.
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Het leenwezen heeft zijn wortels in de Sste eeuw en komt, eenvoudig uitgelegd, hierop
neer: om zich te verzekeren van de steu n en de trouw van de hoge adel die het rijk mee
hielp besturen en verdedigen, g af de vorst hen het landsdeel of graafschap waaNoor
ze verantwoordelijk waren n iet in eigendom, maar in leen , wat neerkomt op een soort
vruchtge bruik. De g raaf, comes, was eigenlijk een ambtenaar van de vorst en had een
bestuurlij ke, m il itaire en j u rid ische taak. Bij afwezig heid kon hij een ruwaard aanstel len,
d . i . een stadhouder of landvoogd . Het g raafschap was verder opgedeeld i n weer klei
n ere bestuurlijke eenheden met een stad als centrum.
De vorst was leenhee r, de begunstigde was leenman of vazal. Ook de opperste leen
heer, d e koning of keizer, had zijn land sym bol isch in leen , namelijk "van God en van de
zon " . Het eigen bezit van de edelman werd al/odium genoemd. en was vrij van het l een
roerig rec ht, het geleende heette beneficium of feodum, een term afgeleid van féal,
getrouw, en vandaar: feodaal , feodal iteit. De feodaliteit schiep dus een wederzijdse
band tussen twee personen. Kenme rkend voor het leenwezen is dat de daarbij betrok
ken am bten en goede ren erfelijk zij n .
Bij uitbreiding werden lenen zelf weer verdeeld onder de lagere adel en z o verder, waar
door een systeem ontstond van achterlenen tot bij de eigenl ijke gebruiker of bewerker
van een stuk g rond , wat tot op zekere hoogte te vergelijken is met onderpacht. Dat
bracht uiteindelijk een eindeloze opdeling van het territorium mee, want zowel een hele
lan dstreek als een blok akker of weiland konden aldus leen zij n . Waren lenen in oor
sprong hoofdzakelijk van territoriale aard , mettertijd werden ook ambte n, renten , tien
den, h eerlijkheden " . belee n d . De verp l ichtingen van de leenman op het hogere niveau
waren van bestuurl ijke en m i l itaire aard , wat dit laatste betreft in principe krijgsdienst of
een financiële bij d rage d aartoe; op het lagere niveau ontving de leenheer opbrengsten
van het beleende goed in geld of in natu ra.
Een leen en zijn l eenman werden d oor de leenheer erkend en in hun staat bevestigd
door relivium of relief, leenverheffing. Bij de overgang van een leen in andere handen
naar aan leiding van erfenis, verkoop of na verbeurdverklarin g , legde de leenman binnen
de veertig dagen, als teken van zijn engagement, manschap af tegenover zijn heer en
bracht hij hem leenhulde, wat neerkomt op een eed van trouw. Met het ritueel van de
i nvestituu r werd hij i n zijn leen aangeste l d . Binnen de veertig dagen daaropvolgend
moest de leenman het denombrement van zijn leen bezorgen, een opsomming van de
goederen waaruit h ij i n komsten verwierf, met specificatie van die i n komste n .
Leenverheffing gebeurde o o k tegenover een nieuwe leenheer.
Samengevat is een l een dus een goed dat men als vazal ten eigen bate met de eraan
verbonden rechten en plichten van een heer of langs de hiërarchische weg via een leen
hof, in gebruik houdt. Aan dat leen zijn, tenzij het om een heerlijkheid gaat, uit zichzelf
geen overheidsrechten verbonden. Daarin l igt een wezenlijk verschil met een heerlijk
heid.
Een heerlijkheid is, bin nen een vorstendom, een welomschrev en landelijk gebied waar
binnen een heer (of vrouw), uit hoofde van d ie tite l , een gezagspositi e had en een aan
tal overheidsrec hten genoot, waarvan de justitierechte n essentieel zijn. Het grondgebied
of het domein was niet noodzakel ijk zijn eigendom , integendee l , de meeste heerlijkhe
den waren lenen en daardoor onderworp en aan het leenrecht Dat gold niet voor heer
l ijkheden in het bezit van kerkelij ke instellingen zoals abdijen , kloosters of kapittels.
Heerlijkhed en kwamen soms, maar lang niet altijd, overeen met de omvang van een hui
d i ge gemeente of parochie. Dikwijls besloeg het domein gedeelten van verscheid ene

dorpen of waren ze versnip perd over meerdere parochies, parochies die toe n , en nu
trouwens nog, w él een d uidelij k afgebakend gebied ware n. Dorpen die niet tot e e n heer
l ij kheid behoorden, stonden onder het rechtstreeks gezag van de g raaf, via zijn baljuw.
Een heerlijkheid die een g root gebied met meerdere dorpen omvatte, werd d i kwijl s " l and
van " . " genoemd . Heerlijkheden konden gespl itst en verenigd , vererfd en verkocht wor
den. Door erfenis en huwelijk kon men heerlijkheden verzamelen en konden ze in ande
re famil ies overgaan.
Voorname heren , die doorgaans een aanzienl ijk domein behee rden en ridder ware n ,
kregen soms de titel van baanderheer of baanrots . Z e mochten onder eigen banier een
deel van een troepenmacht, i . c . vazal len, aanvoeren in de strij d .
D e belangrijkste e n meest essentiële overheidsrechten van een heer betroffen d e recht
spraak in burgerl ijke en strafrechtelijke zaken, en daarin onderscheidde men d rie
n iveaus: hoge, middelbare en lage justitie. Aan een heerlijkheid kon enkel de lage, of
konden lage en middelbare, of de drie g raden van rechtspraak verbonden zij n . Lage
j ustitie betrof in hoofdzaak de rechtspraak i nzake de overd racht van e n de betwistingen
omtrent onroerend goed en geschillen tussen personen zonder e rnstig l etsel tot gevo l g .
Middelbare justitie g o l d misdrijven waarvoor relatief lichte boeten van toepassing ware n,
terwijl de hoge justitie oordeelde over civiele en criminele zaken waarvoor l ijfstraffen ,
verbanning, de doodstraf of zware geldboetes we rden u itgesproke n. Zeer zware mis
d rijven bleven niettemin onder de bevoegdheid van de landvorst.
De heer sprak geen recht in eigen persoon , maar middels de schepenbank of wet die
samen kwam in vierschaar, of middels een leen hof i n d ien van de heerlijkheid lenen afh i n
gen. De zeven schepenen van de schepenbank of de zeven leenmannen van het leen
hof werden door de heer in hun functie aangestel d , in principe voor hoogstens en kele
opeenvolgende jaren .
Andere heerlijke rechten hadden betrekking op het dome i n en zijn bewoners, bijvoor
beeld jacht- en visrecht, het innen van cijnsgeld en tienden ( d . i . het tiende deel van d e
opbrengst van e e n grond, teelt of winning , dat in oorsprong toekwam aan kerkelijke
instellingen, maar g aandeweg door de wereldlijke heren werd overgenomen), recht van
het beste kateel of beste hoofd , d . i . het recht op het naar keuze beste stuk (een meu
bel, een paard " . ) uit de roerende nalatenschap van een horige of de geldwaarde daar
van , tol - en marktrechten, enz. Die rechten zijn zo verscheiden dat ze, waar ze in de
tekst voorkomen , nader verklaard worde n.
Spitsen wij o n s wat meer toe op he t g raafschap Vlaandere n, het Brugse Vrije en de situ
atie voor Maldegem.
Zowat een eeuw vóór Maldegem i n de geschriften opduikt, wordt een uithoek daarvan,
het hof van Vake met zij n d irecte omgevin g , n u aan de Moerhuizestraat, vie r keer ver
noemd in een authentieke oorkonde van de Gentse Si nt-Pietersabdij uit 839. Het l igt vol
gens die b ron in pago Rodaninse, de gouw Aardenburg. Aangezien in 840 ook Adegem
in d ie gouw gesitueerd wordt, mag zonder meer gesteld worden dat Maldegem er even
eens toe behoorde. Behalve de term pagus wijst niets er echter op dat Aardenburg ooit
het centrum zou geweest zijn van een bestuurlijke entiteit. Voor het eerst vernoemd in
707, komt de omschrijving pagus Rodanensis na 840 trouwens niet meer voor. Feit is dat
halverwege de 1 0 de eeuw zowel Aardenburg als Maldegem, binnen het g raafschap
Vlaandere n , deel uitmaken van de Vlaandergouw, een ruim gebied rond Brugge, dat
tegen het jaar 1 000 de kassei rij van Brugge wordt genoemd en vanaf de 1 2 de eeuw het
Brugse Vrije. Het Brugse Vrije was een der vier "leden van Vlaandere n " , naast Brugge,
Gent en l eper. Het strekte zich uit tussen de I Jzer en de Westerschelde, met Roese lare
als meest zuidelijk gelegen stad .
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B i n nen d e kasselrij werden lokale gezagsdragers aangeste l d , vaak uit de adel gekozen ,
d i e d e naam schout kregen . H u n e rfelijk ambt hadden z e in leen van d e burggraaf, in
d it geval va n de bu rgg raaf van B r ug g e , en vanaf 1 226 van de g raaf van Vlaanderen zelf,
vermits g ravin Johanna van Constantinopel het bu rgg raafschap had afgekocht. Voor de
administratie b innen het Vrije stond het l eenhof van de Burg van Brugge in. Hoofd daar
van en hoogste toezichter op het g rafel ijk domein was de kanselier van Vlaandere n, een
ambt d at sinds de 1 3 de eeuw verbonden was met dat van proost van het Sint
Donaaskapittel in Brugg e .
De schout resideerde in e e n burcht o f kasteel en ging z i c h vanaf de 1 3 de eeuw castel
lanus, kastelein of burc htheer noeme n, of dominus, heer. Zo'n heer werd dan genoemd
naar zijn stand p l aats, in ons geva l : heer van Maldegem. Hierbij gaat het om het officium
of ambacht Maldegem , dat Maldegem zelf, Adegem en Sint-Laureins omvatte. Het
Brugse Vrije telde 35 dergelijke ambachte n .
Daar h e t schoutsambt e rfelijk was, verloor de g raaf g reep op het bestuu r van zijn
dome i n . Daarom werd vanaf het eind van de 1 2 de eeuw een nieuw ambt in gevoerd , dat
van balj uw. Het was n iet e rfelijk ; de baljuws werden door de g raaf aangesteld en kon
den ook afgestel d worde n. Om belangenvermenging te vermijden, mochten ze niet in
h u n stand p l aats g ebore n zijn en werden ze regelmatig naar een ander ambtsgebied
overgeplaatst. Binnen een kassel rij fungeerde een g root- of hoogbaljuw, waaraan de
andere baljuws ondergeschikt ware n . De voornaamste taak van de baljuw was, naast de
administratie, het handhaven van de orde en het organiseren van de rechtspraak, waar
b ij h ij aanklager en d agvaarde r was en instond voor de uitvoering van het vonnis. Er
waren g rafel ij ke en heerl ijke baljuws, deze l aatste u iteraard verbonden aan een heerlijk
heid. De baljuw was de lokale vertegenwoordiger van de g raaf of heer. Een ander hoog
g erechtsambtenaar onder g rafelijk gezag was de amman .
Wat voorafgaat kan de indruk wekken van een statische organisatie van land, g raaf
schap of heerlijkhei d . De werkelijkheid was wel degelijk anders. Vorsten en heren volg
den elkaar o p , bepaalde ambte n, bv. d at van burggraaf en g rootbaljuw, gi ngen soms
geruisloos in elkaar over, kregen mettertijd een andere invulling of werden, als bron van
i n komsten , in pacht gegeve n, sommige titels verloren hun oorspronkel ijke inhoud en
werden puur ornamentee l . Vermelden we ten slotte nog dat het g raafschap Vlaanderen
mee-evol ueerde in het theater van de g rote Europese politiek: vanaf 1 384 kwam het
onder Bourgondisch, nadien onder Habsburgs ( 1 482- 1 555), Spaans ( 1 555- 1 7 1 1 ) en
Oosten rijks ( 1 7 1 1 - 1 792/94) gezag . Het Franse reg ime schafte de oude landsindeling en
het feodalisme af. Na de Franse tijd en het keizerrijk onder Napoleon ( 1 794- 1 8 1 5) volg
de het Verenigd Kon i nkrijk der Nederlanden ( 1 8 1 5- 1 830). In 1 830 ontstond de Belgische
staat. De kleine man had zich maar te schikken .
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Dit werk behoeft eigenlijk geen inleiding, want eerder dan een boek bestemd voor het
g rote p u b liek, is het een fami liekroniek. Toch mag ik n iet nalaten melding te maken van
de vele diensten d ie me werden bewezen bij het tot stand komen ervan en waarvan
menige bladzijde zal getuigen. I k moet daarbij bekennen dat ik nooit in mijn opzet ge
slaagd zou zijn zonder de memoires b ij de hand te hebben die in de 1 7de eeuw werden
geschreven door Robert van Maldeghem, heer van G rimarez, en indien ik voor het ont
cijferen van de oude arch ieven d ie hij verzamelde, n iet had kunnen rekenen op de h u l p
en medewerking v a n de heer E m i l e G achet, diensthoofd van het studiecentrum voor
paleog rafie te B russe l . I k ben hem diepe erkentelijkheid verschuldigd voor al de moeite
d i e hij zich heeft getroost bij dit tijd rovende en moeil ijke werk .

..

Op zekere dag, mijn beste Ottmar, ging de gedachte door mijn hoofd spelen wat
gegevens te verzamelen over het wedervaren van het geslacht van Maldeghem. I k wilde
tenminste i n g rove lijnen de geschiedenis van onze stam nagaan , waarover i k tot dan
toe slechts enkele vage aanwijzingen had.
Dikwijls al had ik horen vertel len over de roem van onze voorouders, over de helden
d aden die deze faam hebben gevestigd en vooral over de spreekwoordelijke trouw die
hen i n de Middeleeuwen het nobele devies Loyal, Getrouw heeft opgeleverd . Dat alles
had zich ongeordend in mijn geheugen geneste l d , maar ik kon de historische gegevens
nauwelijks vastknopen aan enige naam of datum . Ik beschouwde het als een soort pl icht
d at geslachten zich in hun annalen zouden gaan verd iepen, om uit de herinneringen aan
het verleden voorbeelden te putten voor het heden en daarmee ook tot een nieuwe
dienstbaarheid aan het vaderland te komen. En lijkt het u ook niet, beste Ottmar, net
zoals het mij vergaat, d at d it tezelfdertijd een daad van e rkentelijkheid is? Hoort het niet
onze blijken van eerbetoon en lofbetuiging, d i e de herinnering aan een naam oproepen,
terug te voeren tot d iegenen die deze naam gevestigd hebben? Er zijn fami lies di e door
de persoonlijke verdiensten van één van hun leden aan de vergetel heid zijn ontsnapt, er
zijn er andere waar de verdienste haast een erfgoed is en waar de ene de andere in
roem opvolgt.
Tot welke van deze beide categorieën de fam i l ie van Maldeghem behoort, dát precies
wilde ik nagaan, en zo kwam ik tot opzoekingen die nauwelijks in mijn l ijn l iggen. Straks
zult ge kunnen oordelen of het al d an n iet de moeite waard was. Misschien vindt ge dan
dat de verrassende resultaten van deze ontdekki ngstocht iets aantrekkelijks hebben,
want het had veel weg van het lezen van een reeks oude, vergeten sage n , die
omzeggens beginnen in de nevel van de M iddeleeuwen en een vervolg kennen tot in
onze dagen. Ik volgde de geschiedenis van onze stam doorheen de annalen van ons
lan d , en telkens weer stelde ik mij de vraag hoe de openbare of private daden van deze
mensen, onze voorouders, moesten beoordeeld worden . Dat heet dan de fi losofie van
de geschiedenis, toegepast op de annalen van een fami l ie, en daarmee kan ontkend
worden dat genealogie tot niets zou dienen. Het was n iet mijn ijdele of hoogmoedige
bedoelin g i n die geschieden is titels te zoeken voor afstammel ingen van deze g rote fi
guren. Heldendom en deugd mogen een voorbeeld zijn voor anderen , nooit wordt het
daardoor hun eigen verdienst e.
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I k weet wel zeker d at ge mijn zienswijze niet altijd helemaal zult bijtreden. I ndien ik toe
g af aan d i e d rang het verleden van onze fam i l ie te bestuderen en u daarvan het resul
taat voor te leg gen, dan is het omdat ik ervan overtuigd ben dat uw oprechtheid er geen
motief tot hoogmoed in zal zoeke n, maar dat ge er het spoor van deugd van onze
voorouders zult in vinden e n de kracht om ze daari n na te volgen.
De vragen d ie i k vooral wilde opgehelderd zien, waren onder meer wanneer Maldegem
ophield een fami liegoed te zij n , wat de aanleiding was tot dit verlies, of de oude wieg
van ons g eslacht, het kasteel , nog bestaat en wel ke herinneringen de streek aan haar
vroegere heren heeft bewaard. Het is immers onmogelijk zich te onttrekken aan het
zichtbare, materiële g egeve n . Het vaderlijke h u is, het kasteel waar onze famil ie ontspro
ten is, verdient onze eerste aandacht. Het is voor ons als individu wat de vaderlandse
grond is voor geheel een volk.
Helaas, d aar moet i k aan toevoegen d at er maar weinig fam i l ies zijn die in hun verleden
zoveel lotgevallen hebben meegemaakt. Reeds bijna vier eeuwen behoort het kasteel
van Maldegem ande re eigenaars toe en God weet hoeveel keren ze er voordien al met
geweld door zegevierende bestormers uit verdreven werden, hoeveel keren de vlam
mende fakkel van een o pstandig volk er terreur en verschrikking heeft gezaaid in het
hart van zijn bewoners . . .
G e weet, beste Ottmar, d at de heerlijkheid Maldegem in Vlaanderen lag, op ongeveer
drie mijl van Brugge en niet al te ver van Gent. Ze was één van de zes grote heerlijkhe
den van h et land en het kan n iet anders dan dat ze, te midden van burgertwisten en oor
logen, nauwelij ks wist te ontsnappen aan vijandelijk gewe l d.
Wat er o o k v a n zij, d ie g r o n d waarvan wi j de naam dragen, wi l de i k bezoeken en met
eigen ogen aanschouwen. Het zou een oudheidkundige ontdekkingsreis worden, een
pelgrimstocht à la Walter Scott.
En zo vertrok ik .

. .

Il

Op een van die oktoberd age n , wanneer de wind de bomen teistert en de wi nter al
aankondigt, ging i k op weg . Nooit zul len mij de zonderlinge voorste l l i ngen ontgaan die
tijdens deze ontdekkingstocht door m ijn geest dwaalden. De wind rukte de bladeren van
de bomen, wervelend vielen ze omlaag en bedekten de weg . Zo leek de n atu u r in har
monie met de bedenkingen die mij bestormden. Heeft n iet iedere terugkeer naar het
verleden iets melancholisch en triests in zich?
Eens het mooie kanaal van Gent naar Brugge en het stadje Eeklo voorbij, reden we een
mooie l aan in, zoals bijna alle wegen in Vlaanderen met bomen afgebaard , en wei ni g
later kwamen w e t e Maldegem aan . H e t was al laat toen e n nagenoeg onmogelijk om
d an nog mijn tocht aan te vatten . Ik wachtte dus geduldig de volgende dag af.
Maldegem b iedt de reiziger een doorgangshote l , en daar logeerde ik.
Zo was ik dus op de plek waar onze familie haar oorsprong kende. Niet ver van mijn
verblijf moesten vast en zeker de kerk en het kasteel staan , waar eeuwen lang de heren
kasteleins h u n wieg had gestaan, waar ze haast steevast waren beg raven en waar mis
schien nog resten van hun g raftomben overgebleven waren .
"Wat een vreemde speling van het lot ! '' , zei ik bij mezelf, toen ik me te rusten legde in
de kamer waar de g astvrouw me zoj uist had heengebracht. De goede vrouw heeft er
geen weet van dat ze voor deze nacht een afstammelinge van de vroegere heren van
deze plaats onder haar dak heeft, en zelfs i ndien ze het wist, zou ze me daarom met
meer voorkomendheid behandelen? We l nee, mijn God. De tijd van privileges wegens
stand of afkomst is voorbij. De tijd verandert sneller dan ooit tevoren en sleurt de laatste
resten daarvan met zich mee. Is ook dat vooruitgang? Alleen de toekomst zal daarop
een antwoord kunnen geve n. Zijn er in het oude feodale systeem tal van laakbare wan
toestanden geweest, toch was naar mijn mening niet al les daaraan eenzijdig slecht.
De moderne maatschappij streeft een gelijkhe i d , een eenvormigheid na, die misschien
niet meer dan een waanvoorstel l ing is. In het oude bestel van ongel ijkheid bestond veel
al goed naast kwalijk, kortom, er waren tegenkrachten die voor evenwicht zorgden :
naast het gekanteelde donjon stond een kerk, en vlak daarbij een gasth uis. Was de kas
teelheer superieur en hautain, behandelde hij zijn ondergeschikten al te gestreng , de
burchtvrouw milderde met haar zachtheid , haar mi nzaamheid en haar aalmoezen wat er
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te gortig was in de zeden van haar gemaal . En ging ook de beschaving niet gestaag
vooruit, zelfs onder dit m aatschappelij ke systeem dat men sedertdien zo onherroepelijk
heeft veroordeeld?
M et dergelij ke gewichtige en mooie beslommeringen sliep ik i n, en ik heb volstrekt niet
gedroomd dat vazal len me tegemoet traden om, naar feodaal gebruik, hun burchtvrouw
geschenken aan te bieden.
M ijn voornemen opzoekingen te doen stond vast en 's anderendaags was ik al vroeg op
d e been . Mijn eerste bezoek gold de pastoor van Maldegem. Ik gaf hem mijn wensen
en de reden van mijn reis te kennen en kreeg van hem enkele merkwaard ige i n lichtin
gen, maar liep helaas ook nogal wat teleurstel l ingen o p.
We begaven ons naar de kerk.

Fundatiesteen van Jacob van Halewijn, heer van Maldegem, ca. 1 540. De steen zit verborgen achter de
lambrisering van de zuidmuur van het St.-Barbarakoor in de kerk van Maldegem .
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Die kerk, waar i k hoopte oude sporen van onze fam ilie terug te vinden en die ik me
aanzien l ij k oud, midde leeuws had voorgeste l d , welvoorzien van g rafstenen en eerbied
waardige herin neri ngen, trof i k kraaknet en helder aan , geheel ge restau reerd, met
nieuwe koorbanken en een nieuwe bevloering.
Ik vroeg de achtbare heer pastoor of hij er ooit g raftomben had gezien " . Helaas niet
één ! Enkel tegen de zuidelij ke muur van het koor kon hij me een g rote ingemetselde
steen aanwijzen , waarover sedert lang een d i kke pleisterlaag is aangebracht, zodat
d aaro p tegenwoordig niets meer te lezen is. Ni ettemin werd de inscriptie vroeger geno
teerd en die tekst heb i k kunnen overnemen. Hij gaat over het opdragen van misse n,
gesticht voor verschillende kapellen in deze kerk, door Edele e n moghende Mer Jacob
van Halewyn, filius Mer Charles Ruddere . . . ter lavenisse van zijn ziele mitsgaders van
vrouwe Cathelijne van Halewyn . . . zijn gheselnede . . .
De vroegere bidplaats van de fam i l ie van de heren is nu een bergplaats geworden, en
de goedwil lige pastoor wist me te vertellen d at ze lfs de famil ieg rafkelder niet was
ontsnapt aan schattenjagers en d at men er had gedolven in een niet meer te achter
halen tijd. De g rafzerken werden d aarbij vernield, de resten verspreid en het lood van
de g raven afgerukt. Van al deze p l underingen en heili gschennende vernielingen is
slechts een loden plaat met opschrift bewaard gebleven ; voor zover de staat van oxi
datie nog toelaat zich daarover uit te spreke n, had deze betrekkin g op de heer van
Halewijn . Tegenwoordig wordt de plaat in een kast van de sacristie bewaard .
*

Ge ziet, mijn beste Ottmar, de kerk van Maldegem gaf geen geheimen prijs. Ze beant
woordde aan geen der voorste l lingen die i k er me op voorhand van gemaakt had. Geen
herinneringen meer, niets! Alle sporen waren uitgewist.

Mevrouw de Lalaing geeft in haar werk, p. 9, een eigen Franstalige versie van de originele Vlaamse
tekst waarin de fundatie staat genoteerd en waarmee onze weergave overeenkomt. De fi.Jndatiesteen
werd in 1 860 verplaatst naar de zuidmuur van het Barbarakoor en zit daar thans verscholen achter
de lambrisering. Een volledige transcriptie van de tekst is o.m. te vinden in VAN MALDEGHEM J . :
,
Gids voor de Sinte-Barbarakerk te Maldegem. Maldegem, 1 978, p . 1 3.
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Ruïnes van het kasteel Reesinghe te Maldegem rond 1 850. (Olieverfschilderij, ca. 1 850, niet gesigneerd).
Dat beeld ongeveer moet mevrouw de Lalaing gezien hebben bij haar bezoek aan de voorouderlijke woon
plaats.

Op de b u itenmuren van de kerk zag ik op regelmatige afstand g rove schi lderingen van
wapentekens. Mijn g id s merkte op dat ze daar voor de u itvaartdienst van een prins van
Croy waren aangebracht. Daarmee leek alles herleid tot twee namen van vroegere eige
naars van Maldegem, de van H alewijns en de Croy's. Van onze voorouders geen spoor
meer.
Vond i k geen getu igenissen in de kerk, dan moest ik er ook geen meer bij het kasteel
verwachten. Stilaan geraakte ik overtu igd van het zin loze van mijn onderneming. Toch
wilde ik erheen g aan , a l was het maar om te kijken , om er de g rond te betreden, om de
situering te kennen, kortom , om te zien wat er mogelijk nog van overbleef. Bedenk wel ,
mijn beste Ottmar, dat het voor een van Maldeghem, voor mij d ie het bloed van de
vroegere heren van d it goed in de aderen heb stromen, een bedevaart uit plichtsgevoel
was; ik was de ruïnes, de schaduwen , de herinneringen een g roet verplicht.
Ge kunt u niet voorstellen in welke troosteloze toestand het kasteel zich thans bevindt.
De gebouwen zijn tot puin vervallen en zelfs de materialen zijn er weggehaald. De
wallen liggen u itgedroogd, de buitenmuren brokkelen steen voor steen af en die resten
worden door de huidige eigenaar gebruikt om er elders huizer.i die hij bezit, mee op te
knappen. Zo bewijst de oude feodale burcht die in de streek zo lang ontzag heeft afge
dwongen of vertedering heeft uitgestraald, nu hij het door de tand des tijds en onder
mensenhand begeven heeft, nog steeds een laatste dienst aan zijn ondankbare

belagers. De enige d ie weerstand hebben geboden , zij n de bome n. Waar eens de toe
gang tot het kasteel lag , staan nu twee eerbiedwaardige linden, waarvan de omvang
getuigt van hun hoge ouderdom.
Het enige wat van de constructie nog overeind staat, is een bakstenen toren daar waar
ooit een hoek van de burcht moet geweest zijn. Op een kwalijke dag zal ook die toren
instorten en zullen de stenen als bouwmateriaal gerecupereerd worden zoals de rest.
Ook wordt beweerd dat d aar diepe onderkelderingen zijn en men wijst er niet ver van
de donjon zelfs een krocht aan , waarvan men met ste l l igheid beweert dat dáár destijds
de cellen van de feodale gevangenis waren. Daarover wordt in de streek een legende
verteld waarvan ik nota heb genomen.
Maar laat ons n u maar vlug een eind maken aan dit sombere bezoek. Het kasteel van
onze voorouders is verdwene n, nadat het in handen kwam van geslachten die er geen
enkele persoonlijke band mee hadden; het werd verwaarloosd door zijn eigenare n , de
destructieve krachten van de tijd en van de men sen hebben de rest gedaan. Vaarwel
dan, ruïnes van wat ons heilig was ! Eén keer ten mi nste in mijn leven heb ik u in mij willen
opnemen, heb i k de lucht kunnen inademen van de streek waar onze voorouders eens
zo machtig waren, heb i k aan alles wat i k er ontmoette om een aandenken van hun
tegenwoordigheid gevraagd , maar nergens heb ik antwoord gekregen. Gij zijt voor mij
een nieuw bewijs van de nietigheid van alle mense l ijke ondernemingen; eens te meer
heb ik moeten vaststel len dat zelfs het marmer van graftomben niet in staat is herin ne
ringen vast te houden en d at het zinloos is zich op materiële en vergankelijke dinge n te
verlaten om b ij de mensen i n gedachtenis te b l ijven .
Alvorens voorgoed van daar weg te g aan en de wildernis waar eens het kasteel van
M aldegem stond te verlaten , wierp ik een laatste b l ik op deze puinhoop en u it het diepst
van mijn hart zegde ik vaarwel aan de oude linden, de trouwe wachters waarvan de krui
nen nog getuigen van de gastvrijheid van weleer, nu volstrekt verleden tij d .
Nog dezelfde avond h e b ik Maldegem verlaten en b e n ik naar B russel teruggekeerd , in
de gedachte mijn opzoekingen, die zo goed als zeker zonder resu ltaat zouden bl ijve n,
maar op t e geven.

IV

Enkele weken lang b leef i k onder de sombere indruk van mijn teleu rstellend bezoek. I k
wenste m e niet langer bezig te houden met d e geschiedenis der van Maldeghems, wat
niet wil zeggen dat ik ze geheel u it mijn hoofd had gebannen, integendeel, het l iet me
niet los, ik zat met een soort wrevel omdat al mijn verwachtingen door de real iteit de
g rond waren ingeboord , en dus mokte ik zoals kinderen doen als ze hun zin niet krijgen.
Beetje bij beetje kwam i k tot andere gedachten . Het was intussen winter, weer had ik me
in mijn eenzaamheid afgezonderd, en ik keek uit naar wat verstrooiing. Steeds opnieuw
nam ik m ijn favoriete I taliaanse schrijvers door, maar ik kon er mijn gedachten n iet bij
houden. Ik b leef maar piekeren over mijn vroegere plannen. Ik voelde dat het slecht zou
blijven gaan zolang ik er mij niet overheen zette, en toen nam ik een besluit. Ik herin
nerde m ij , Ottmar, dat uw vader hier verschi llende koffers had achtergelaten met archief
stukken, documenten en papieren van en aangaande de familie van Maldeghem . De
kist waarin ik het meest gegevens hoopte te ontdekken, liet ik naar mijn bibliotheek bren
gen.
Het was om van achterover te vallen. Het kasteel en zijn ruïnes hadden mij tenminste
nog hun stilzwijgen laten verstaan, maar mijn God, wat overkwam me n u ! Welke
afzichtelij ke krabbels, welke magische en duivelse tekens kreeg ik hier onder ogen !
Zelfs met d e beste wil kon ik er niets van beg rijpen , en ik was geen stap verder dan
zopas, ondan ks al die paperassen en stoffige perkamenten. Hier echter was het stilzwij
gen n iet onomkeerbaar en al begreep ik er niets van , ik moest niet in onwetendheid blij
ven : voorzeker kon een meer geoefend oog die afzichtelijke pennentrekken ontcijferen.
Het zou slechts een kwestie van tijd en geduld zijn , gevoed door vurige verwachtingen.
Ik had dus een tolk nodig om die vreselijke kist aan de praat te krijgen. Ik ontbood een
ervaren archivaris. Elke bundel u it de koffer werd in mijn bijzijn onderzocht, inhoud en
toedracht ervan werden genoteerd . Zo kreeg ik eindelijk een antwoord. Ik kreeg inzicht
in onvermoede geheimen, toelichting bij het wedervaren en de lotgevallen van onze
familie, kortom, die oude documenten leerden mij zoveel dingen over onze voorouders
die me voordien onbekend waren, dat i k besloot om ze aan u, mijn beste Ottmar, door
te vertellen, gij die eens de stamhouder der van Maldeghems zult zijn en uit hoofde
daarvan de heilige schat van hun tradities moet bewaren.

v

Met dergelijke materie kan men niet al te methodisch te werk gaan, maar toch zal ook
hier orde overzichtelijkheid moeten brengen.
Laten we het eerst hebben over de archiefkoffer waarvan i k de inventaris liet opstel len
en laat ons bekijken wie al die documenten heeft verzameld.
Zaten er i n een familie n iet van tijd tot tijd speurneuzen, dan zou den tradities uiteindelijk
vervagen, en belangwekkende gegevens die toelaten het verband te leggen tussen
verleden en heden zouden geheel de mi st in g aan . Ten minste een eeuw van dergelijke
d uisternis heeft er over de stam der van Maldeg hems gehangen. N adat ze gedurende
gans de Middeleeuwen tot haar g rootste ontplooi ing was gekome n, doofde de oudste
stamlijn tegen het einde van de 1 5de eeuw plots uit. Ze l iet verbroken banden na, in ner
l ijke onenigheid en eindeloze processen tussen een meni gte van e rfgenamen , die meer
of minder overtuigende argumenten aanvoerden om in het genot van het erfgoed te tre
den. De zijtak, erfgenaam van naam en wapen , was uit een te verre loot ontsprongen om
zijn aanspraken te doen gelden. Die had er overigens ook geen enkel recht op en moest
zich dus op het achterplan houden. Zo zag men het patrimonium van onze voorouders
in vreemde handen overgaan , en mettertijd voelde die zijtak zich onterfd van de fami
liale traditie, zoals vroeger reeds van zijn bezit. Op die manier gaan soms de roem rijk
ste geslachten ten onder.
Moed, levenskracht, doorzettingsvermogen en de met het bloed doorgegeven deugd
die loyaliteit heet, lagen aan de grondslag van het welvaren van de oorspronkelijke tak
der van Maldeghems. Van dergelijke kwaliteiten kon de jongere lijn echter niét onterfd
worden. Aan hen dus om te laten heropleven wat de oude tak tot stand had gebracht.
In de 1 7de eeuw treffen we dan twee mannen aan , die er met al hun mogelijkheden
hebben toe bijgedragen om de oude g lorie in ere te he rstellen. De eerste was Filips van
Maldeghem, heer van Lei schoot, de andere Robert van Maldeghem, heer van Grimarez,
zijn derde zoon. Beiden zagen in hoe belangrijk het heldhaftige voorbeel d van haar
voorouders voor een familie kan zijn, en dankzij hen werd de gebroken keten weer
aaneengeklonken . Dankzij hun volgehouden opzoekingen en hun geduldig speurwerk
hervond de familie titel s waarvan ze sinds lang geen besef meer had. Ze doorzochten
alle mogelijke archieven in Vlaandere n, bezochten alle bibl iotheke n, lazen er alle historische geschriften op na en kwamen zo tot een verzameling documenten en oorkon-
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Resten van het kasteel Reesinghe, getekend door Armand Heins rond 1 900, naar August de Noter.

den, waarmee ze met zekerheid de geslachtslijst der van Maldeghems konden
opstellen. Die coll ectie is nu precies de inhoud van de koffer die ik wilde onderzoeken .
De meeste documenten zijn kopieën , afschriften van de hand van Robert, heer van
Grimarez. Dat is een naam die ge steeds indachtig moet zij n , Ottmar. Zonder de einde
loze moeite d ie hij zich in de 1 7de eeuw heeft getroost om alle fami liedocumenten bijeen
te sprokkelen, hadden tijd en lotsbeschikkingen deze ongetwijfeld vern ietigd en ver
strooid en was het waas over onze fam il iegeschiedenis nog minder doorzichtig gewor
den.
Overigens zijn het niets anders dan deze memoires van de heer van Grimarez d ie ik u
nu onder ogen b ren g . Het is meer zijn werk dan het mijne, hem komt dus alle eer en
dank toe.

n

l

In het lange verhaal dat ik u voorleg en dat ge wel l icht met grote belangstelling zult
doornemen, zal ik vaak letterlijk de woorden van de heer van Grimarez aanhalen.
Daardoor zult ge nog beter beseffen en kunnen waarderen hoeveel moeite hij zich
getroost heeft om in zijn voornemen te slagen . Het is u allicht ook bekend dat de herop-

bloei van de historische studie pas in de 1 7de eeuw een aanvang nam; als we dan in
onze eigen familie een man aantreffen die met volle inzet die g rote beweging van
opzoekingen naar de middeleeuwse bronnen heeft gevolgd, als we zien hoe hij met het
oog op wetenschappelijke precisie in correspondentie is getreden met de beroemdste
geleerden uit zijn tijd - Duchesne, Butkens, Vred ius, Outreman en vele anderen - , dan
doen we hem niets anders dan recht door de verd iensten te erkennen die hij niet al leen
voor onze familie had, maar ook voor de wetenschap zelf.
M ijn aanloop was nogal uitvoerig , maar wees gerust, hij nadert zijn einde. Luister nu
aandachtig naar de memoires van de oude heer van G rimarez. Eerst zal hij u vertel len
over de vele moeil ijkheden die hij ondervond bij zijn werk en bij het opsporen van de
documenten. De eerste reden die hij daarvoor opgeeft, "is de onachtzaamheid en het
gebrek aan belangste l l i n g van familieleden"; de tweede is dat de archiefstukken "ver
loren raakten en ontvreemd werden tijdens ontel bare oorlogen, zowel binnen als buiten
de g renzen, waarbij opstandelingen en p l underaars zovele keren land en heerlijkheid
van Maldegem vernielden of i n brand staken , waarbij ze verbeten te keer g i ngen tegen
de adel, en zeker tegen de heren van Maldegem, bekend om de trouw aan hun vorst;
daardoor is het huis van Maldeghem sinds meer dan honderd twintig j aar vervreemd van
zijn luister en schoonste sieraad : de heerlijkheid en baronie van Maldegem, die deels
door schenking, deels door verkoop , op 26 december 1 483 is overgegaan op Karel van
Halewijn , heer van U itkerke " .
We kennen nu de naam van diegene in wiens handen alle goederen v a n h e t huis van
Maldeghem op het einde van de 1 Sde eeuw terechtgekomen zijn. De heer van Grimarez
laat verstaan dat er bedrieglijk opzet in het spel was ; daarvan zul len we later nog bewij
zen leveren. Laat ons eens kijken hoe Jacob van Halewij n , de zoon van Kare l , te werk
ging. Volgens Robert van Grimarez "eigende h ij zich het wapen en zegel van het huis
van Maldeghem toe, vierendeelde het met Halewijn en brak het met U itke rke, zoals te
zien is in de ramen van de haakbus- en voetboogschuttersgilden te Brugge uit 1 523 en
1 525 en op een venster in de refter van het Sint-Janshospitaal, daterend van 1 540, waar
het gevierendeeld is met U itkerke en een hartschild van Hal ewijn d raagt. In de waan dat
zijn positie bestendig was , liet hij ieder aandenke n , alle oude oorkonden en de geb rand
schi lderde vensters die aan onze stam herinnerden, vernietigen; dat heeft wijlen mijn
vader - God hebbe zijn ziel - naar zijn zeggen dikwijls horen verte l len van zijn eigen
vader, de heer van Lei schoot".
Dat alleen zegt meer dan genoeg over de moeilijkheid van Floberts onderneming . Een
machtige familie had zich in onze plaats gesteld en wilde de herinnering aan ons
uitwissen. Nog een bijkomende reden die het verlies van de oudste documenten ver
klaart, is, aldus Robert van Grimarez, "dat toen de heren van Maldegem zich in Brugge
vestigden en het Vrije nog n iet uit de vereniging van vier leden bestond, het belfort in
augustus 1 280 door brand werd vernield, waarbij al le privileges, oorkonden en arch ief
stukken van de stad in de vlammen opginge n ; alle oude charters en privileges van het
Land van den Vrije werden door de Bruggelingen geroofd en aan flarden gescheurd " 1 .
Ga dan maar op zoek, arme Robert, tracht het verleden te reconstrueren, sn uffel maar
in oude archieven. Hoe moet ik uw geduld en doorzettingsvermogen bewondere n ! Het
moet zowat uw hele leven in beslag genomen hebben om dat doel te bereiken.
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I k heb u verte l d , mijn beste Ottmar, dat d e studie van het verleden i n d e 1 7de eeuw
heropleefde, m aar de historische kritiek was daar nog n iet aan toe. Nog lange tijd werd
die verwaarloosd en b leef men lichtgelovig. Het mag u daarom niet verwonderen dat de
heer van G rimarez, met het d oe l de verste oorsprong van onze stam te achterhalen,
bijna tot in de tijd van "er was eens" terugkeerde. Toen koesterden de voorname fami
l ies vaak g rote il lusies omtrent hun ontstaan. Sommigen beweerden d i recte afstam
melingen van één van Noachs kinderen te zijn di e zijn adelbrieven uit de zondvloed had
weten te redden , anderen waren al tevreden met de kapitein van een Romeins legioen
als stamvader. De heer van G r imarez d reef het n iet zo ver, maar gaat slechts terug tot
een Vandalen- of toch m instens een Lombardenstamhoofd . Bescheiden is dat wel, geef
toe, maar waarmee maakt hij zijn ste l l ing hard? Wel , hij zegt dat Vlaanderen overrompeld
werd door de H unnen, de Goten en de Van dalen, en dat klopt; dan heeft hij het over een
handschrift uit de bibliotheek van de jezuïeten in Keulen, waarin dat feit zou opgetekend
zij n . Maar heeft hij d at manuscript zelf gezien? Nee, zo blijkt: het was de jezuïetenpater
Theodoor Rotmar d ie er hem over sprak op 25 j u l i 1 6 1 7. Het ging, als we hem mogen
geloven , om een boek in fol io, in een zwarte band, wel vier vingers dik en zo'n twee
honderd jaar eerder in Oud-Latijn geschreve n; hij had het destijds gezien in de biblio
theek van zijn ordebroeders te Keulen, en het bevatte de geslachtslijsten van de oud
ste ade l l ijke fami lies van Vlaanderen. Robert van Grimarez ondernam al het mogelijke
om dat kostbare werk te kunnen inkijken, maar toen hij erom vroeg , was het j u ist u it
geleend aan de b isschop van Luik, en men moest dus afwachten tot het de prelaat zou
bel ieven het boek terug te bezorgen . Dat gebeurde helaas niet, en bij zijn dood was het
man uscript spoorloos en d at is het m isschien nog steeds.
Maar wat maakt het uit! Waar dat manuscript het laat afweten, hebben we nog de
ste l l i n g van de heer Adolf d 'Auxy in zijn boek Anchienne noblesse de Flandres, en
verder die van Theodoricus van H undelghem, alias Qu ienvi l le, baljuw van Hazebroek, in
zijn boek Anchienne noblesse de Flandres, avec leurs armes painctes et figurées.
Volgens die auteurs zou de b ijnaam van de oudste heren van Maldegem Mel lyf of Mellif
geweest zijn, afgeleid naar men zegt "van de naam van een. Vandalenstamhoofd, af
stammeling van de vroegere hertogen van Saksen, Melibocus geheten, naar wie ook de
berg Melibocus op de Saksische g rens, in de buurt van Mainz, is genoemd".
Anderen zijn al tevreden met een zoon of kleinzoon van Diederik, koning der

Lombarden, aan wie ze dezelfde naam Mel lif toekennen. Zij beweren dat deze prins na
zijn gevangenneming door Karel de G rote naar Luik zou verbannen zij n , waar hij
omstreeks 780 zeer mi nzaam werd ontvangen door Si nt-Algifridus, 33ste bisschop van
Luik. Daar nu de namen Diederik, Didier, Desdier, Desiderius, Thirkin, Dirkin . . . dezelfde als d ie van de kon ing der Lom barden - heel frequent voorkomen in het ge
slacht van Maldeghem, heeft deze interpretatie voor hen zoveel als bewijskracht. Om
d ie stel ling nog meer kracht bij te zetten , is er nog deze notitie i n het Latijn , maar zon
der b ronvermel d i n g , van de hand van de heer van G r i marez : Desiderius rex
Longobardorum, ab imperatore Carola Magno in proelio victus, Leodium apud Eburones
in exilio relegatus cum filiis, quorum minor natus Mellifo, a Balduino Ferreo Flandriae
comite evocatus, in Flandriam orientalem residit et veteri pago, vernacule TEM-AU DEN
HEM, per abreviationem M-AU D ENG H EM et MALDEN G H E M , quam castellaniam fun
davit, nomen et originem familiae dedit circa annum . . . Vertaald luidt d it : " Diederik, ko
ning der Lombarden, overwonnen zijnde door keizer Karel de G rote , werd naar Lu ik in
gevangenschap gevoerd , samen met zijn zonen . De jongste daarvan , Mel lifo geheten ,
g ing zich o p verzoek van Boudewijn met den I Jzeren Arm, g raaf van Vlaandere n , in een
oude nederzetting i n Oost-Vlaanderen vestigen , die in de vol kstaal TEM-AU DEN-HEM
heette, afgekort M-AUDENGHEM of MALDEN G H E M . Hij stichtte er een kasteeldomein
en aan hem dankt de fami lie van Maldeghem h aar naam en oorsprong omstreeks het
jaar " . " .
I k laat het aan u over, mijn beste Ottmar, of ge wilt afstammen van een Lombarden- dan
wel van een Vandalenstamhoofd , want voor het één bestaan geen sterker bewijzen dan
voor het andere. Zoals ge ziet, is zoiets een gewichtig punt voor hi storische kritiek, maar
ook en vooral voor onze familie een kwestie van gezond verstan d . Ik ben ervan over
tuigd dat ge n iet zult twijfelen.

VI I

Een ander e rnstig onderwerp van d iscussie en g issingen onder de geleerden betrof de
etymologie van de naam Maldegem. Het is een aangelegenheid die ïnderdaad het
bestuderen waard is. Wat betekent d ie naam? Heeft onze fami l ie haar naam gegeven
aan d at oord of g i n g het omgekeerd? Die kwestie is van g roter belang dan men zou ver
moeden. De scherpzinnige heer van Grimarez heeft er zich ook mee ingelate n. Ik heri n
ner me i n een van zijn notities gel ezen te hebben dat naar hem du nkt onze naam
voortkomt van de heerlijkheid . Maar waar komt de naam van de heerlijkheid dan van
d aan? Dat is de vraag . De Latijnse passage die ik daarnet citeerde, lijkt het voor te
zeggen : Tem -auden -hem, zegt de aute u r, bij afkorting M-audenghem en Maldeghem.
Let op d e volgorde in de etymologie: M is de samentrekking van ten, tem; in aide vindt
men het equivalent van alden, auden, en ghem op het eind komt overeen met de u it
gang gheem, gem, hem, ghien d ie men in vele p laatsnamen aantreft en zoveel betekent
als in of van het oude huis. Als d at n iet ove rtuigend is, dan voeg ik bij mijn betoog een
l ijstje, alweer ontleend aan de heer van G rimarez , met namen van Vlaamse gemeente n :
Melsene voor ten Elsene,
Machelen voor tem Achelen of Ackelen,
Ma/stede voor tem Alden of A uden of Ouden stede,
Mauwe voor tem Auwe.
Malbrancq, een g root geleerde naar men beweert, is het daar in zijn boek de Morinis1
niet mee eens. Maar eens te meer maakt dat weinig uit: in de etymologie heeft elk zijn
vrijheid, en wat van nog meer belang is: is er plaats voor elkeen . Zo zegt Malbrancq dat
de Livia, de Lieve, vroeger Me/da heette en dat Maldegem betekent domici/ia ad
Me/dam: nederzetting bij de Melda. H ij beweert zelfs dat het grondgebied aanvankelijk
Meld-fait heette. Aan u het oordeel wie het goed of verkeerd voorheeft.
Een fraaie verhandeling wordt d it, me d u nkt; als ge niet wist dat uw tante hier niets
anders u itvoert d an de notities van de heer van Grimarez overnemen, dan hadt ge me
m isschien nog voor een p rofessor in de Dietse taal kunnen houden. Eigenlijk moet ik er
haast om lachen als ik m ijzelf die wetenschappelijke hersenspinsels hoor debiteren.
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Naar het schijnt zijn er zeer geleerde mensen d ie h un hele leven doorbrengen met het
ontrafelen van woorden en die met zo' n bezigheden beroemd en zelfs eerlij k rijk worden .
I n alle ernst, waar is het goed voor? I s d at n iet een beetje een karikatuur van weten
schap? Als men het mij vraagt wel .
Terloops, al naargelang u w keuze viel o p de Van daal of de Lombard , met andere woor
den de Duitser of de Italiaan , wil ik nog iets aanstippen dat van belang kan zijn voor de
etymologie van Maldegem: er bestaat niet ver van Ascol i , in de streek van Napels, een
dorp d at Maldiguano heet. Het is de heer van G ri marez die daar nota van genomen
heeft.

Auînes van het kasteel Reesinghe gezien vanuit een andere hoek. Tekening van Armand Heins, ca. 1 900,
naar August de Noter.
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M et zo i n detail te treden vraag ik wel veel van uw geduld, mijn beste neef. Nochtans is
het n iet he lemaal mijn schuld, i k moet me bij mijn exposé aan de aantekeni ngen van de
heer van G rimarez houden. Ik zal nu p roberen uit te leggen wat de heerlijkheid van
Maldegem omvatte.
A ls ik het goed voorheb, sch reef ik al eerder dat ze één van de zes g rote heerlijkheden
van Vlaan deren was , naast - vol gens Marc van Vaernewijck - Halewij n, G iste l , Herzele,
Dadizele en Temzeke. Die heerlijkheid , later baronie, werd gehouden van de g raven van
Vlaanderen en ressorteerde onder de feodale Burg van Brugge, zoals dat in het vakjar
gon gezegd wordt. De heer mocht er de d rie g raden van rechtspraak u itoefenen: hoge,
middelbare en lage. L'Espinoy1 zegt daarbij dat e r betreffende de hoge rechtspraak
vroeger meermaals d iscussie is gerezen tussen de g raven van Vlaanderen en de heren
van Maldegem en d at ze uiteindelij k aan de vorst werd toegewezen .
De heerlijkheid telde niet minder dan honde rd dertig achterlenen .
De kastelenij van Maldegem was ook een oud baanderheerschap van Vlaanderen . I n de
streektaal werd dat een ambacht genoemd, in het Latijn , zoals we het aantreffen in oude
oorkonden, ministerium of officium. Het omvatte destijds vier dorpen :
1 ° Maldegem, een g root en mooi dorp op een drietal mijlen ten oosten van Brugge, en
waar de heren een prachtige residentie hadden nabij de g rote kerk.
2° Adegem, soms verkeerdelij k als Ayegem aangegeven, een parochie van meer dan
1 200 zielen met een kerk onder het patronaat van Si nt-Ad rianus. De benoeming van de
pastoor hing af van het kapittel van Harel beke en de heren van Maldegem hadden daar
toezicht op, uit hoofde waarvan ze recht hadden op d rie- à vierhonderd eieren telken
jare. In de kerk waren er vensters met daarin de wapentekens van Maldegem.
3° Sint-Laureins, waarover ik geen gegevens vind.
4° Kleit, een dorp i n de heidevelden van Maldegem en reeds in de 1 ?de eeuw geheel
door oorlog ten onder gegaan . Het is daar dat het riviertje, of beter de beek, ontspringt
die men d'Ee, de Ede noemt en die, zo staat geschreven, door Maldegem stromend ,
haar loop neemt onder de Lieve door tot bij Aardenburg om dan via de haven van Sluis
uit te monden in de zee.
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Maldegem had twee feodale hoven. Het ene met daarop de oude burcht heette hof van
Reesinghe en was de residentie en woning van de kasteelhere n . Het was een heer
l ij kheid afhan gende van het hof van de Burg van Brugge. Het andere was het hof van
Allincx of Hallinks, een heerlijkheid nabij Maldegem met dertien achterlenen en even
eens gehouden van de Burg van Brugge.
Onze voorouders, aan wie al die lenen toe behoorden, waren machtige en geduchte
heren met een hele reeks heerlijke rechten. Vooreerst deelden ze met de graven van
Vlaanderen al de i nkomsten die binnen de heerlijkheid en het ambacht, dat wil zeggen
het ambtsgebied van de vierschaar van Maldegem, voortkwamen uit rechtsplegi n g ,
boeten , bastaardgoed en verloren goed, tol rechten, maten en gewichten. D i e verdeling
vloeide wellicht voort uit de regeling die vroeger getroffen was inzake de rechts
bevoegdheid. De heer van Maldegem bezat het volle ammanschap van het ambacht en
de gruutrechten*, had vrij molenrec ht* , recht op vogel- en visvangst en hij sp rak te allen
tijde recht naar noodzaak, zoals toen gebruikelijk was . Bovendien ware n de heren van
Maldegem erfelijk ontvangers van de brieven* van Maldegem e n hoofdopzichters van
de wateringen binnen het ambacht.
Ze waren i n het bezit van het hof van Reesinghe met alle gronden, weide en akkerland
daarbij horende en waarvan een deel i n de d i recte omgeving vrij was van tiendheffi n g .
D i e heerlijkheid bracht h e n bovendien e l k jaar 200 pond parisis aan renten o p , p l u s î OOO
kapoenen*, 500 hennen of gelinen, 336 hoet* haver en ten slotte 30 leenhuldes, dit al les
gehouden van de Burg van Brugge.
Binnen de parochie van M aldegem hadden ze nog een ander leen goed , achtenveertig
gemeten g root, dat het Hallinksgoed heette. J aarl ijks bracht dat 37 pond 2 schel l i n gen
parisis op, en er waren 44 leenhuldes aan verbonden.
Op de parochie van Sint-Pieters-op-den-Dijk bezaten de heren van Maldegem nog een
leen van ongeveer 33 gemeten land , dat genoemd werd het goed Ten Torre. Elders vind
ik nog dat een zekere Renaud van Coienghem het tiende van Sauhinczele* van hen in
leen hield, tegen een paar handschoenen telkenjare. De heerlijkheid van het derde van
Raes bracht hen met Pinksteren een gelijkaardige vergoeding op.
I k hoed er mij voor een nog langere opsomming te maken van alle lenen waarvan de
heren van Maldegem houder waren , omdat details van die aard , hoe belangwekkend ze
op zich ook mogen zijn, vervelend d reigen te worden, voor mij en allicht ook voor u . Die
saaie lijst bewaar ik voor het einde van mijn boek.
Het gruut- of gruterecht recht was een belasting op het gruit, een kruidenmengsel destijds gebruikt
bij het brouwen van bier; de befaamde Brugse heren van Gruuthuse ontleenden er sinds 1 200 hun
naam aan. Hoofdbestanddeel van gruit waren, naast o.m. salie en rozemarijn, gagelbloemen. Toen in
de loop van de 1 4de eeuw hoppe het g ruit als smaakmaker begon te verdringen, bleef het g ruutrecht
niettemin van toepassing op elk vat bier.
Het molenrecht was een zgn. banrecht, eigen aan het heerlijk gezag, en hield in dat alle g ranen,
gewonnen op gronden binnen de heerlijkheid, gemalen moesten worden op een molen van de heer
lijkheid of banmolen, tegen betaling van een toeslag die de heer ten goede kwam.
Zie p. 222.
Gesneden hanen, die daardoor makkelijker vet te mesten en malser van vlees waren.
Inhoudsmaat, i n het Brugse overeenkomend met ca. 1 72 liter koren of 1 98,5 liter haver.
NOTIEBOOM, H. vermeldt in Feodaal Oostwinkel, in Appeltjes van het Meetjesland, 38 ( 1 987), p. 89 en 26 een heerlijkheid Zauzele in de parochie Oostwinkel . Misschien mag de "tiende van
Sauhinczele" in verband gebracht worden met die heerlijkheid en is ze te vereenzelvigen met de de
zauzeelsche thiende vallend up de heerlichede van Zauseele " d ie, aldus de auteur, in 1 57 1 verpacht
werd door Jan van Maldeghem. De tiende wordt als "thiende van Sousceele " ook vernoemd bij VAN
MALDEGHEM J . : Denombrement van Jacob van Halewyn, heer van Maldegem 15 15, in Jaarboek
Ambacht Maldegem, 3 ( 1 997), p . 269; ze werd toen in leen gehouden door Jan, filius Pascharis van
Maldeghem.
"

-
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Wellicht inte ressere n u meer de vrome stichtingen d i e binnen het ambacht Maldegem
bestonden.
Laten we het eerst hebben over de proosdij van Papinglo, gelegen in de bossen en hei
develden i n de b u u rt van Kleit. H ie r zijn tenminste enkele herinneringen aan ons
verleden te vinden, e n d at zint me meer.
Die p roosdij van Papinglo, een vervorming van Papenlo, wat volgens de heer van
G rimarez zoveel betekent als patersbos of monnikenbos, had een kerk, toegewijd aan
Onze-Lieve-Vrouw en Sint-Martinus. In lang verleden tijden kregen de bu rchtheren van
Brugge, g raven van Soissons en heren van Nesle, daar gewoonlij k hun laatste rust
p l aats. Volgens de kronieken werden g raaf Thomas, g raaf Cono en zijn zoon Yves er
begraven . De heer van Grimarez haalt zelfs passages aan uit een oud Vlaams manu
script, waarin bericht wordt over de schenking aan Papinglo door Jan en Cono,
burchtheren van Brugge, van renten in geld en kaas - seker penninc rente ende seker
caes rente tot onderhoud van de broeders en zusters en voor de verl ichting van de
kerk. H et samenleven van mannelij ke en vrouwelijke rel ig ieuzen in hetzelfde sticht was
b lij kbaar n iets ongewoons in die tijd, maar d ie schamele rente wijst al op een soberheid
die de zinnelij ke passies smoort.
-

Ten tijde van de heer van Grimarez, begin 1 7de eeuw, waren de p roosdijgebouwen en
de kerk reeds tot ruïnes vervallen. Om een idee te geven van hoe de kerk ooit was,
schrijft hij dat ze b innen de m uren ongeveer 67 voet lang was en 22 voet breed, met vijf
g rote zuilen ter weerszijden en twee gelij kaardige aan elke kant van de gevels; de inkom
was een mooie portaalgevel met daarboven een klokkentorentje. Hij voegt eraan toe dat
ze gelijkenis vertoonde met het schip van de kerk van de abdij ten Eekhoute in Brugge.
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Behalve als beg raafplaats voor de burchtheren van Brugge, had die kerk nog een
andere functie. Wekelijks kwam een seculier priester er de mis opdragen . Volgens de
voorsch riften van de stichting moest de proost van Papinglo die betalen en de celebrant
daarvoor jaarlijks vergoeden met tien pond g roten Vlaams geld in courante munt. De
stichter had de inkomsten daartoe voorzien voor het gemak van de bewoners van
Pap i n g lo en vooral d ie van K leit, want die woonden ver van de parochiekerk van
Maldegem .
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De proosdij van Papinglo en haar omgeving, volgens een kaart uit 1 567. De omwalling, het poortgebouw,
de kapel, de convents- en boerderijgebouwen, dreven, akkers en vijvers zijn duidelijk aangegeven.
(Rijksarchief Gent, Kaarten en plans, nr. 602).

De naam van de stichter van die proosdij heb ik helaas niet kunnen vinden. Was het een
heer van Nesle of een van onze voorouders? I k weet het niet. Er is reden tot twijfel
ondanks h et belangrijke getu igenis van de beg ravingen. Het am bacht Maldegem,
waarbinnen de p roosd ij van Papinglo gelegen was, ging pas deel uitmaken van het
Platte vrye, het p l atteland in de omgevi ng van Brugge, nadat g ravin Johanna dit verwierf
van Jan van Nesle; d at betekent dat Papinglo niet tot het bezit behoorde van de oude
bu rchtheren van Brugge u it het geslacht van Nesle. Dat Brugse ommeland bestond
vooreerst uit de vijfe ndertig am bachten van het Vrije van Brugge; later werden daar
negenentwintig zogenaamde appendante* heerlijkheden aan toegevoegd , waaronder
Lichtervelde, Maldegem, Sijsele, enz. Eerlijkheidshalve moet ik hier bekennen dat ik d ie
wijsheid aan de h istoricus O udeg herst heb ontleend.
O mtrent het ontstaan van Papinglo tasten we dus in het duister, maar niet getreurd :
i n d ien de heren van Maldegem niet de stichters ervan waren, indien het klooster van het
monniken bos geen banden heeft met onze familie, dan zijn er wel andere en wellicht
n uttiger vrome stichtingen te vermelden.
Ongetwijfel d , m ij n beste neef, hebt ge ooit al gehoord over de vele liefdadige instellin
gen d i e er in V laanderen bestaan . H u izen van barmhartigheid, ouderlingengestichten ,
weeshuizen, zijn er zo talrijk d at men n iet ande rs kan dan bewondering opbrengen voor
die overvloedige bewijzen van naastenliefde , die hun ontstaan te danken hebben aan
de godsvrucht van onze voorouders. Als we zien welke overstel pende hoeveelheid
g oederen en rijkdommen zij besteed hebben tot verl ichting van de noden van de min
derbedeelden, d an moeten we toegeven dat wij nog niets bedacht hebben dat d ie een
voudige en aangrijpende christelij ke liefdad igheid kan evenaren . De luister van de
feesten die wij geven ten bate van de armen, de ron kende l ijsten van tombolaprijzen,
zouden we ze d u rven verge l ij ke n met de wonderen die tot stand kwamen in d ie tijden
van onwetendheid, enkel en al l een uit l iefde voor de nood lijdende broeders van Onze
Lieve-Heer? We l even in een eeuw van vooru itgang , maar het is n iet op het vlak van
moral iteit d at d ie sch ittert. Vandaag begint de opgelegde liefdadigheid bij uzelf, zegt de
wijsheid der naties, en men ziet niet in dat de kloof voor onze voeten steeds wijder wordt.
In de moderne maatschappij doet men van alles om aan de kost te komen , men leeft
van dag tot dag, nadat men de g rondvesten van de oude samenleving ondergraven
heeft. Men put elke dag wat meer uit de schatkamers d ie onze voorouders met hun l ief
dadigheid aan legden, zonder er oog voor te hebben hoe men de putten die daarbij
achterb l ijven weer zal gevuld krijgen. We l , dat is nu het systeem dat ons regelrecht naar
de ondergang van de sociale staat voert. Als men n iet oppast, zullen we te onder gaan
b ij gebrek aan l iefdad igheid.

Dergelijke heerlijkheden volgden in bestuurlijke e n gerechtelijke aangelegenhe� � n het ge:-vo�nte
recht van de kasselrij van het Vrije, in tegenstelling tot de zgn. contribuante heerlijkheden die eigen
"costuimen" hadden.
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I k kom terug op onze stichtingen. Omstreeks 1 272 stichtte Arnold* van Mald.e g hem alias
van Warhem, kanunnik van de kathed rale kerk van Doornik, i n Maldegem een hospitaal
voor zieken en behoeftigen, zonder onderscheid van stan d , en h ij belastte de meester
en de b roeders van het Si nt-Janshospitaal te Brugge met het beheer en de besteding
van zijn gelden. H ij heeft aan dat Brugse sticht bijna al zijn hebben en houden
geschonken , tot zijn meubelen en l i nnengoed toe. Er bestaan nog steeds documenten
waarin al zijn weldaden in detail beschreven staan. Ik wil er een passage uit citeren die
wellicht uw i nteresse zal wekken .
Vooreerst werd het Si nt-Janshospitaal van Brugge belast met het onderhoud van het
hospitaal dat Arnold gesticht had , en d aartoe moest steeds een b roeder, een zuster of
een knecht van het gasthuis van Brugge in het sticht te Maldegem aanwezig zij n .
Bovendien werd gestipu leerd dat de meester en broede rs van Si nt-J an in Brugge ertoe
gehouden waren steeds ten minste dertien armen of zieken in het huis te Maldegem te
verzorgen , als er daar tenminste zoveel ware n , en ze moesten er behandeld worden op
dezelfde manier als i n Brugge.
Kanunnik Arnold bevestigde zijn stichting in 1 273 en 1 275. De goede man stelde zich
niet tevreden met het bouwen van een hospitaal , maar deed nog andere goede werken
zoals zijn testament van 1 275 getuigt en waaruit hier enkele passages vo lgen :
"Vooreerst legateer ik aan de arme scholieren die naar Parijs willen trekken of el ders
waar men de studium solemne, de theologie onderwijst, een jaarlijkse en eeuwig
durende rente van honderd vijftig pond . . . De toelagen moeten aan deze behoeftige stu
denten uitbetaald worden door de zorg van het kapittel van Doornik, allereerst aan de
armste en braafste onder hen, op voorwaarde dat ze uit het bisdom Doornik of omge
ving afkomstig zijn . . . De bedeling moet ten goede komen aan de meest behoeftigen,
aan hen die ziekelijk zijn en i n het bijzonder aan de meest ijverigen en bekwamen in de
faculteit der godsgeleerdheid".

Mevrouw de Lalaing noemt h e m Arnould, t e vertalen a l s Arnold; in de oorspronkelijke documenten,
op het einde van haar boek als bewijsstukken opgenomen, staat (het Latijnse) Arnulphus, beter te vertalen als Arnulf i .p.v. Arnold.
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H ij vergeet ook het g asthuis in Maldegem n iet en schenkt ten voordele van de armen d ie
er worden opgenomen al het niet-feodaal erfgoed dat hij bezit in de paroch ies
Maldegem , Adegem, Aardenburg, Eeklo Si nt-Vincentius en Sijsele.
Verder heeft hij aand acht voor andere noden: "Aan de leprozenhuizen van Doornik, Gent
en Brugge schenk ik elk zestig stu ivers . . . , aan het hospitaal van Rotto 1 veertig stuivers,
aan dat van G istel en Damme elk twi ntig stuivers . . . ; aan e l ke leproos die al leen leeft op
het pl atteland van het bisdom Doornik schenk i k twaalf penningen . . . Al mijn habijte n,
kleren , l i n n e n g oed e n w o l l e n dekens, mij n omslagdoeken en andere, tapijte n ,
tafelli n n en , handdoeke n , kussens en hoofdkussens, doze n , tafels, ketels, kortom a l mijn
meubelen en huisraad geef ik aan mijn hospitaal te M aldegem , opdat het zou d ienen
voor de armen die er verblijve n . Mocht het beter uitkomen dat sommige van die goed
eren worden verkocht, dan zal men die verkopen en de opbrengst ervan besteden ten
p rofijte van d ie arme mensen of voor het onderhoud van het hospitaa l . Ook zal men al
mijn tinnen (chyfos maserinos2) en alle zi lveren d rin knappen verkopen, met uitzondering
van die waarover i n mijn testament beschikt is . . . Al wat nog meer zal gevonden worden
b ij mijn goederen na uitvoering van alle legate n, moet ten goede komen aan de armen
in mijn hospitaal . . . Ik p laats d at hospitaal onder de voogd ij van de meester en broe
ders van het Sint-Janshospitaal van Brugge, en l aat het aan hun zorg over te
beschikken , te besteden, te bouwen en te planten naar g rootst mogelijke baat van de
arme zieken, waarb ij ik uitsluit d at de genoemde meester en broeders van Brugge ooit
het g asth u i s deels of in zijn geheel mogen afbreken, maar eis dat ze er de armen d ie er
hun toevlucht zoeken en aan de b roeder of zuster van dienst on dersteuning vragen ,
onderhouden " .

Zegel van kanunnik Arnold van Maldeghem, waarop hij geknield biddend i s voorgesteld. Randschrift
S(IGILLUM ARN(ULPHI) DE MALD(EGHEM). (Brugge, archief St.-Janshospitaal, charter nr. 56).

1
2

Rode in de parochie Waasmunster.
Bekers, door de ouden pocula murrina genoemd.

1
',j

-�

Testament van Arnold van Maldeghem, 1 275. Voor de tekst zie het deel "Oorkonden en documenten", pag.
258. Aan de oorkonde hangen de zegels van Hendrik en Arnold van Maldeghem en van het Brugse St.
Janshospitaal. (Brugge, archief St.-Janshospitaal, charter 55/2).

Ge zult het er met mij over eens zijn, mijn beste Ottmar, dat alles is eenvoudige, naïeve,
christelijke l iefdadigheid zoals ze in de 1 3de eeuw beoefend werd , in die tijden van d u is
ternis en onwetendheid die we zo makkelijk m isprijzen.
In datzelfde testament tref ik ook verscheidene schenkingen aan die kanunni k Arnold
doet aan zijn testamentuitvoerders. Aan elk van hen schenkt hij een zilveren beker naar
keuze, maar de beste van al met b ij horend deksel aan de abt van de Si nt-Pietersabdij
te Gent, met de bedoeling dat hij die gebruikt en niet zou weggeven of verkopen. Twee
andere schenkt hij onder gelijke voorwaarden, de ene aan de abt van Sint-Amands te
Gent, de andere aan de meester van het hosp itaal te Brugge.
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Treft u i n al d ie details n iet een vrome en aangrijpende eenvoud? I k hou van d ie goede
kan u n n i k Arnol d , die zich het lot van de armen zo aantrekt, zonder onderscheid van
afkomst. Dat wijst o p een zekere verhevenheid van denken in die tij d . Ik zie hem met
genoegen al zijn rijkdom over het Vlaamse land uitstrooien, zijn bijzondere genegenheid
betonen voor de arme studenten die ver van huis l essen gaan volgen bij de geleerde
p rofessoren aan de u n iversiteit van Parijs en hun armoede trotseren om hun ambitie te
volgen, ik zie zijn m i l d he id zich als een zoete d auw verspreiden in d ie afschuwwekkende
vluchthu izen d ie de leprozerieën ware n, een hel geheel gelijk aan d ie van Dante, waar
men b ij het binnenkomen alle hoop achter zich moest laten3. Dat alles is mij meer dan
genoeg om van de g u l h artige en rustige man die i k daarbij voor ogen zie, te gaan
houden. Ge moet weten d at Robert van Grimarez het zegel van Arnold van Maldeghem
heeft laten g raveren , waarop de vrome kanunnik zich geknield laat afbeelden, de han
den gevouwen e n de ogen ten hemel geslagen, en dat i k deze lijnen schrijf met die
afbee lding hier b ij m ij o p mijn schrijftafel .
De herinnering aan Arnold van Maldeghem zou met piëteit i n zijn geboorteplaats
moeten bewaard zij n . Waarom is d at n iet het geval? Omdat zijn hospitaal n iet meer
bestaat, ondanks alle voorzorgen d ie hij genomen had om te vermijden dat het zou
vernieti g d worden. Hoe kan het toc h , er zijn nauwelijks voorbeelden van de vernieling
van dergelij ke inste l l i ngen ! Het zijn bijna de enige die konden ontsnappen aan vol ksop. standen, bu'rgeroorlogen en ander krijgsgewoel . Voor dergel ij ke vrome toevl uchtsoor
den voor lijden en armoede stoppen de menselijke passies. Men heeft monniken uitge
d reven , vaak ze lfs kerken vernield, maar hospitalen werden gerespecteerd. Als ge op
zoek gaat naar wat er overbl ijft van het geloof van onze voorouders, dan vindt ge wel
enkele b rokstukke n, enkele verweerde kerkgebouwen. Kloosters zijn door de bliksem
weggeveegd . De hospitalen daarentegen getuigen nog overal van die ouderwetse lief
dadigheid , d ie onuitputtel ijke schatkamers opende voor de ongelukkigen van alle slag.
Wel , ondanks d at alles ging het hospitaal van Maldegem ten onder. I k weet n iet precies
wanneer, maar een notitie van de heer van Grimarez l ij kt erop te wijzen dat dit al lang
geleden moet gebeurd zij n. Ge weet dat het Sint-Janshospitaal van Brugge als voogd
en beschermer van dat van Maldegem was aangestel d . Nu bl ijkt dat het pleegkind ver
waarloosd werd , en d at de m iddelen elders dan in Maldegem werden besteed . Robert
van Grimarez l ij kt te zeggen d at de twee hospitalen, met goedvinden van de stichter,
werden verenigd. I k heb er het bewijs niet van gezien, en de wilsbeschikking van Arnold
zelf zegt precies het tegengestelde. Zeer benieuwd naar de reden waarom hun hospi
taal werd overgebracht, zijn de Maldegemnaren tegenwoordig van mening dat d it
omstreeks 1 520 gebeurd e door een beslissing van hogerhand en voor beperkte duur.
Ze hebben zich herhaaldelij k tot de commissie van de godshu izen te Brugge gericht om
kennis te nemen van een dergelijk bes luit, maar het werd hen steeds geweigerd.
M isschien bevatten de arch ieven te Wenen, waar zovele stukken bewaard worden d ie
betrekking hebben op onze streken , ook de akte van 1 520. On dertussen sleept d ie
tijdelijke situatie al zo'n driehonderd jaar aan . I n de 1 7de eeuw brachten de goederen
d ie ten bate van het hospitaal waren bezet, jaarlijks meer dan negendu izend gulden op.
I n de veronderstelling d at de armen van Maldegem pas vanaf 1 520 ontnomen is wat hen
toekomt, zou d it reeds een aanzienlijke achterstal betekenen, en het Sint-Janshospitaal
van Brugge zou daarmee zwaar in het krijt staan tegenover hen . Een schuldenlast waar
voor naar mijn mening n ooit verjaring kan ingeroepen worden.
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Lasciate ogni speranza, voi ch'entrate. Dante, cant. 1 1 1 , 3 1 .
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Wat i k naar aanlei d i ng van mijn bezoek aan Maldegem over d e kerk daar vertelde, vol
staat eigenlijk niet. Haar verleden verdient ruim onze aandacht.
U it historische b ronnen vernemen we d at koning Lodewijk de Vrome rond 849 het altaar
en de kerk van Maldegem met nog twaalf andere in Vlaanderen overd roeg aan de bis
schop van Doornik. Dat was toen ongetwijfeld maar een kapel van middel matige
g rootte, die algauw zou vervangen worden door een g roter gebouw.
Later, omstreeks 1 063 (in 1 027 zegt de hi storicus Meyer), d roeg Boudewijn , bisschop
van Noyon en Doornik, d it altaar over aan het kapittel van Harelbeke, waarmee hij de
wens van Ad è le, echtgenote van de Franse koning Robert Capet, inwi ll igde.
Er wordt beweerd dat Robrecht de Fries, g raaf van Vlaandere n , in 1 07 1 de kerk van
Maldegem toewijdde aan Si nt-Pieter Aposte l , waarmee h ij de herinnering aan zijn over
winning te Kassei op 22 februari , feest van Sint-Petrus' p rediking in Antiochië, wilde con
sacreren. Ik ben geneigd te geloven d at hij toen een nieuwe kerk l iet bouwen, zon iet de
oorsp ronkelijke aanleg aanzienlijk deed verruimen.
Ik weet n iet wat er van de eerste bouwfasen in de huidige kerk is overgeb leven; i k ben
niet genoeg onderlegd i n de architectu u rgeschiedenis om me daarover uit te spreken.
De constructie leek me vrij massief, maar dat is daarom nog geen bewijs van hoge
ouderdom, d aarover zult ge het met mij eens zij n .
I k z o u u g raag i n die kerk laten rondwandelen en d aarbij proberen in gedachten haar in
al haar onderdelen te reconstruere n. I k tracht enkele van haar kapellen en g raftom ben
en de d iensten die er werden gehoude n, te beschrijven.
Oorkonden betreffende fundaties treffen we het eerst aan omstreeks het midden van de
1 3de eeuw. I n 1 250 zou Wi l lem van Maldeghem er twee kapel len gesticht hebben, en
zijn oudste zoon Filips bevestigde die stichting in 1 254 en 1 255. In de l aatste oorkonde
zegt hij dat hij achttien jaar was toen zijn vader deze stichtingen deed ter ere van de
Maagd Maria, van Sint-Amandus, Sint-Barbara en van alle heil igen, tot heil van zijn
beide echtgenotes, Agnes van Gistel en Margareta van Waasten , en voor zijn eigen
zaligheid . Als oudste zoon gaf Filips er zijn goedkeuring aan . Elke kapel beschikte over
een rente van 1 5 Vlaamse ponden . Dagel ijks moest in de kapel len van Sint-Barbara en
van Sint-Amandus een mis opgedragen worden. De inkomsten daarvoor werden geïnd
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op de vier molens van Maldegem. De stichter verbond zich ertoe zo nod ig uit andere
fondsen bij te passen. Ook de kapelaan werd n iet vergeten: op de dagen dat hij de god
delij ke d ienst verzorgde, mocht hij komen tafelen bij de kastelein.
Die oorkonde werd aan de heer van Grimarez overgemaakt door Gerard de La Rue,
p riester van de kerk van Harelbeke, die ze gevonden had in de arch ieven van de colle
g iale. H ier is het dan het moment om een ernstige bedenking en correctie naar voren te
brengen.
De vroegst gekende burchtheren van Maldegem schijnen hun graf in de kerk van
Harelbeke te hebben gehad; het obituarium daar vermeldt hen telkens weer. De keuze
voor die beg raafplaats is aannemelijk, omdat de eerste forestiers of vorsters van
Vlaanderen er werden begrave n . Het is dan ook n iet verwonderlijk dat familieleden van
de machtigste here n dit voorbeeld wilden navolgen. Enkele geschiedschrijvers, waaron
der G ramaye, hebben deze bijzonderheid aangestipt. Maar een genealoog van onze
familie meende nog verder te kunnen gaan . H ij was ervan overtu igd dat onze vooroud
ers zélf forestiers van Vlaanderen ware n . N iet bekend met de geschiedenis, heeft de
b rave man onze familie wil len vleien door haar een eer toe te kennen die haar niet
toekomt. Laat ons maar zelf niet i n dergelijke lachwekkende fouten vervallen. Mocht ge
er ooit bedoelde genealoog willen op nalezen (volume B n r. 1 ) , vergeet dan niet zijn mis
leidende beweringen van u af te schuiven. Ons patrimonium is zonder dat ruim schoon
genoe g .
Het mag d a n ook g een verwondering wekken dat w e pas u i t latere tijd sporen van
begrafenissen in de kerk van Maldegem aantreffen . Men neemt aan dat Fi lips 1 1 1 van
Maldeghem, bij genaamd de Getrouwe, de oudste burchtheer is die er werd bijgezet. H ij
had een g raf van zwart marmer, met daarop zijn beeltenis in wit marmer en met een met
alen schrijn . De tombe werd verwoest tijdens de godsdienstoorlogen in de 1 6de eeuw.
Corneille Gaillard vermeldt dat in zijn tij d het opschrift uitgesleten was, en dat de ridder
was voorgesteld met zijn wapensch i l d voor zich .
Ook Filips I V werd er bijgezet. Zijn fraai en imposant g raf bevond zich volgens d e heer
van G ri marez midden in het koor voor het hoofdaltaar. Zijn tweede vrouw, Yolande de
Mortagne, had haar g raf in het koor van de Barbarakape l . Haar lichaam was i n een
loden kist in de g rafkuil geleg d , met daarboven een steen met i ngebeiteld epitaaf en de
vermelding van de datum van haar overlijden i n 1 34 1 .
Ook het obituarium vermeldde deze Filips IV en zijn beide echtgenotes, Maria van
Edingen en Yolande de Mortagne.
Filips V van Maldeghem, van wie we het testament bezitten, zette in navolging van zijn
voorouders de schenkingen aan de kerk van Harelbeke voort. In dat belangrijke docu
ment vergat hij de kerk van Maldegem te vernoemen, maar die leemte werd algauw
gevuld, want in het obituarium van Maldegem is er sprake van een d ienst voor hem en
zijn twee echtgenotes, Sibille van Borssele en Maria van Béthune. Filips stipt er
nauwgezet de schenkingen aan die h ij aan deze stichting koppelt. We lezen daar
vooreerst over twee kruiken wijn op de dag van het jaargetijde, of vier gu lden voor elke
kruik . . . Bovendien schenkt hij aan de schoolmeester en zijn leerl ingen elk twaalf pen
ningen parisis. Hij wenst dat er aan zeventien behoeftige inwoners van Maldegem
telkens voor acht penningen parisis brood en achttien pen ningen parisis vlees wordt
bedee ld, enz. Dat alles moest telkenjare op de dag van �t jaargetijde worden uit
gevoerd .
ss
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Het best te omschrijven als woudmeesters.

Het koor van de St.-Barbarakerk te Maldegem, zoals het was tot 1 9 1 8 .

Het i s wel lang geleden d at de armen en d e scholieren van Maldegem dat brood e n
vlees geproefd hebben . I n alle tijdperken heeft men veel eerbied gehad voor d e laatste
wilsbeschikking van een overledene.
Het graf van Filips V en zijn vrouw Sibille van Borssele bevond zich in de kerk van
Maldegem juist tegenover het hoofdaltaar in het koor. De heren Denijs Harduyn en
Corneille Gaillard lieten ons daarvan een beschrijving na, evenals de ep itaaf van de
burchtheer en zijn d ame. Volgens hun notitie stierf Filips in 1 373, zijn vrouw al in 1 352.
Harduyn haalt aan d at dit g raf "een bovengrondse tombe was van blau we steen en
geheel met metaal bekleed , met d aarop de voorstel l i ng van de heer i n zijn volle wapen
rusting, de helm op het hoofd en zijn schild voor hem; naast hem lag zijn echtgenote.
Hun kinderen waren in kleine figuren aan hun voeten voorgestel d , met hun namen en
eromheen hun acht kwartieren met de opschrifte n " .
Voortgaande o p deze karige gegevens, moet de tombe van Filips V toch van e e n zeker
belang geweest zijn , en d aardoor ook is ze niet ontsnapt aan de verwoestingen die elkaar in de loop der eeuwen opvolgden.
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Het verslag van Corneille Gaillard vermeldt dat ook twee kinderen van Filips v daar
begraven werden, Jan en Floris. Dat gebeurde in het Onze-Lieve-Vrouwekoor in de
noordbeuk van de kerk, tegenover h et altaar.
Ook van Filips V I , d ie stierf op 1 januari 1 389, gaf het obituarium aan dat hij in het koor
werd beg raven , tegenover het koorgestoelte . Volgens Den ijs Hard uyn werd ook
Elisabeth van Maldeghem, echtgenote van Joos van Halewij n , heer van U itkerke,
omstreeks het m id den van de 1 Sde eeuw te Maldegem begrave n.
Gedu rende b ij n a e e n eeuw is er g e e n spoor meer t e vinden van begravingen van ver
wante n : in d ie tussentijd lieten de van Maldeghems zich te Moerzeke begraven. Filips
IX, d iegene d ie Maldegem aan Karel van Halewijn verkocht, of beter schonk, is bijna de
laatste van onze stam d ie zijn l aatste rustplaats in deze kerk kreeg ; na hem treffen we
nog slechts Jan van Maldeghem aan, zoon van Roeland , kapitein en baljuw van
Oostbu rg , die d aar in het koor zou beg raven zijn i n 1 543. Zijn tombe bevond zich aan
de noordkant.
Ge z u lt u d e i n een steen gehouwen i nscriptie herinnere n, mijn beste Ottmar, die ik bij
mijn bezoek aan de kerk van Maldegem heb genoteerd. Ze werd er aangebracht door
J acob van H alewij n , zoon van Kare l , over wie i k het net had, voor zijn jaargetijde en dat
van zijn vrouw. Daarop staat te lezen d at ook h ij zijn g raftombe in de kerk had en dat de
kapelaan na het opdragen van bepaalde missen bij dat g raf het Miserere en De
Profundis moest g aan bidden . Die kapelaan was ook scholaster, wat wellicht betekent
d at hij het recht had de school meester di e aan de kerk verbonden was te kiezen en te
benoemen. J acob van H alewijn had ook een mis ten eeuwigen dage gesticht in de kapel
van Reesing he , en m issen met koor en orgelbegeleiding, op te d ragen aan het hoofdal
taar in de kerk van Maldegem . Ten slotte moest er voor het Heilig Sacrament te allen tijde
een lamp b l ijven branden. Men zou waarlijk gaan denken dat deze Jacob van Halewijn
God om vergevi ng moest vragen voor een g root onrecht. Zou dat onrecht dan niet zijn
d at h ij een hele fam i l ie h aar patrimonium had ontfutseld en zelfs geprobeerd had haar
te beroven van haar naam en wapentekens?
Ge zult al gemerkt hebben, beste Ottmar, dat ik in mijn beschrijving geen gewag maak
van gebrandschilderde ramen. De heer van G rimarez beschuldigt Jacob van Halewijn
ervan ze verbrijzeld te hebben. Dat kan waar zijn, en het is n iet u itgesloten dat de
g raftomben der van Maldeghems hetzelfde lot onderg ingen. Heden ten dage zijn de
g raven der van Halewijns net zo goed verdwenen als die van hun voorgangers. Die
heren deden er dus wel goed aan zich zoveel moeite te getroosten ! Zelfs de
gedenksteen met hun wi lsbeschikking ontsnapte niet aan de vernieling*.
De huid ige kerk van M aldegem staat onder het patroonschap van de heilige Barbara,
d i e er vroeger enkel een kapel had. M isschien heeft men de rangorde omgekeerd en is
Sint-Pieter, die vroeger de patroon was, nu tweede in ran g .
I k z e i i n het beg i n van dit relaas dat de kerk van Maldegem geen enkele herinnering aan
onze voorouders h eeft bewaard . Ik heb me vergist. Is de toewijdi ng aan Sint-Barbara
geen gevolg van de stichting in de 1 3de eeuw van een kapel te harer ere door Willem.
kastelein van Maldegem? Het is maar weinig, dat wel , maar toch iets.
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Dat klopt niet helemaal, zie p. 67 en de noot daarbij.
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N u alle gegevens van de heer van G rimarez betreffende de kerk de revue gepasseerd
zijn , wil ik aan u, mijn beste Ottmar, mijn mening aangaande het kasteel kwijt.
Ik moet u eerst bekennen d at ik sinds m ijn bezoek aan de ruïnes in Maldegem en na het
doornemen van notities en archiefstu kken , d aaromtrent g rondige twijfels had. Bij speur
werk van die aard is het geen zeldzaamheid d at hypothesen worden omgegooid en
duistere punten onverwacht opgeklaard rake n. Dat is wat me overkwam . I k was erover
beginnen speculeren dat het kasteel van Maldegem, waar ik bij het aanschouwen van
de puinhopen een zucht van meewaren niet kon onderdrukke n, niet het kasteel van de
eerste bu rchtheren was en bijgevolg ook niet de woonplaats van onze voorzaten . Aan
de hand van de oorkonden en documenten die de heer van G rimarez verzame l de ,
meende ik dat t e kunnen aantonen.
Herinner u dat de huidige ruïnes op zowat vijftien, twintig minuten gaans van Maldegem
centrum gelegen zijn ; oordeel nu zelf op g rond van dit gegeven of alles wat de heer van
Grimarez over het kasteel noteert, daarop van toepassing kan zij n .
H i j stelt vooreerst dat d e heren van Maldegem een prachtige won ing hadden voor d e
g rote kerk, en iets verder voegt hij eraan toe dat het oude kasteel , residentie e n woning
van de heren, gelegen was binnen het feodale hof van Rees inghe, binnen het dorp zelf
en n iet daarb u iten. Het is nogal vanzelfsprekend dat de kerk niet van plaats verande rd
is; het is dus in haar b uurt en niet verderop waar thans de ruïnes zij n , dat we de oor
spronkelijke plaats van het kasteel moeten gaan zoeken .
I n 1 220 vaardi gt Filips 1 van M aldeghem vanuit dat kasteel van Reesinghe een oorkonde
uit: Hoc erat factum super pontem apud Resinkes, "dit was gedaan op de brug nabij
Reesinghe". In zijn testament van 5 september 1 367 zegt Filips V van Maldeghem even
eens: Dit was gedaen te Maldeghem, te Resynghe in min huus.
Die passages tonen aan dat de heer van G rimarez gelijk had als hij stelde dat het hof
van Reesinghe de woonplaats was van de kasteleins, maar om te zeggen dat dit hof
zich voor de g rote kerk zou bevonden hebben, hadden we helaas niets anders dan zijn
bewering om op te steunen. Toegegeven dat het in zijn tijd makkelijker was om correcte
inlichtingen te vergaren, maar nog een andere aanwijzing die ik eerst over het hoofd had
gezien, overtuigde mij ervan dat hij het bij het rechte eind had. Nog steeds staat er niet
ver van de kerk een paviljoentje waar de heren pl achten uit te rusten voor ze naar de
kerk gingen, d an wel ná de d ienst. Kan dit paviljoen geen restant van het kasteel van
Reesinghe zijn? Ik was geneigd het te geloven .
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Fragment van een 1 6de-eeuwse kaart met de voorstelling van de kerk, het hospitaal aan de brug over de
Ede en het kasteel Reesinghe te Maldegem. (Brugge, Stadsarchief).

Van de ene onderste l l ing naar de andere kwam ik tot het besluit dat op een niet nader
te bepalen moment het eerste kasteel van Maldegem, Reesinghe genaamd, verlaten
werd en d at er een ander werd gebouwd daar waar nu de ruïnes zijn. Ik ontdekte dat er
ten tijde van Jacob van H al ewij n , op het eind van de 1 5de eeuw, nog een kapel bestond
met d iezelfde naam Reesinghe; daarvan getuigt immers de inscriptie met zijn jaarge
tijde, en ik zag d aarin het overbl ijfsel van de kapel van het oorspronkelijke kasteel .
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Laat ons n u eens terugblikken in d e tijd en nagaan welke gebeurtenissen d it oude
domein ten deel zijn gevallen. We stellen dan vast dat de bevolking , los van de vernie
l i n g van dorp en kasteel door de brand die de Fransen er tijdens de onafhanke
lijkheidsstrijd onder graaf Gwijde in 1 299 stichtte n , nog tal van keren haar huizen
vernield en tot p uin herleid zag . In de kronieken l ezen we dat de Gentenaren na de dood
van Raas van Liedekerke in 1 38 1 , de eigendommen der notabelen en vooral het kasteel
van Maldegem in brand g ingen steken . Met hetzelfde doe l , plunderen en branden , kwa
men ze in 1 383 terug , en in 1 436 waren de Bruggelingen aan de beurt. In 1 452 kwamen
de Gentse kapiteins Jan de Vos en Jan de Wint er andermaal om te vernielen en b rand
te stichten .
Als w e n u tot de slotsom komen d at het kasteel vier b randen meemaakte in minder dan
tachtig jaar tij d , dan is het niet verwonderlijk, vond ik, dat de heren na zoveel rampen
overwogen een nieuwe woning op te trekken op een verderaf gelegen en minder kwets
bare plek. Het lijdt geen twijfel dat ze er een weerzin van kregen n iet in peis en vree te
kunnen leven. Koos Filips V I I na de brand van 1 382 niet Dendermonde en bij wijlen het
kasteel van Moerzeke als verblijfplaats? Nadien liet hij het kasteel van Reesinghe herop
bouwen, maar het is in Moerzeke dat hij begraven werd. Na de plundering in 1 436 zal

Fragment van de grote kaart van het Brugse Vrije van Pieter Pourbus, in de kopie van Pieter Claeissens
uit 1 597, met de afbeelding van het dorpscentrum en naar het westen toe het kasteel van Reesinghe.
(Brugge, Stadsarchief).

Fi lips V I I I M al degem ongetwijfeld voorgoed vaarwel gezegd hebben, en we zien dan dat
later, tegen het eind van de 1 Sde eeuw, de heerlijkheid van Reesinghe het apanage
goed* werd van zijn dochter Maria van Maldeghem, bijgenaamd van Reesinghe. Filips
IX, haar broer, woonde i n Moerzeke bij Dendermonde, en we l l icht was de troosteloze
toestand van het kasteel te Maldegem de reden waarom hij het verliet, zon der de
bekommernis het te l aten heropbouwen.
I k stelde mij dus voor dat er na de dood van de zwakzinnige Maria van Reesinghe, van
wie de Halewijns de voogden en erfgenamen waren, een tweede kasteel moest
gebouwd zijn door de nieuwe heren . Naar mijn idee kon den ze ook een andere locatie
niet al te veraf gekozen hebben, en dan bedoel ik het goed van Hallinks, dicht bij
Maldegem gelegen volgens de heer van Grimarez, en bestaande uit achtenveertig
gemeten land .
I k had er verkeerd aan gedaan geen nadere in lichtingen in te winnen over die onder
scheiden plaatsen. I k was dus i n de overtuiging dat de huidige ruïnes zich op de eigen
lijke site van het hof van Hal l inks bevonden.
Vol vertrouwen in mijn schrandere hypotheses zette ik alles wat ik bedacht had op pa
pier, en ik liet niet na in Maldegem te laten navragen of daar geen aanwijzingen zijn om
mijn stellingen kracht bij te zetten: lang niet zelden vindt men oude plaatsnamen terug
in een straatnaam , de naam van een plein of wat dan ook, en zo'n argument zou dan de
Dat houdt in dat ze het vruchtgebruik ervan of een overeenkomstig steungeld ervoor genoot zolang
ze leefde.
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doorslag geve n. Ondertussen b leef mijn gedachteconstructie aang roeien en ik was al
u it o p een stukje over h istorische b l unders d ie tot waarheid waren verheven, waarbij ik
de reken i ng zou maken van die kenners van Vlaanderens verleden die zich de moeite
niet getroost hebben ons de ogen te openen. Sanderus bijvoorbeel d , had die ons dat
alles niet kunnen vertellen in zijn werk dat beroemd is om zijn uiterste precisie? Het kas
teel d at hij l aat afbeelden in zijn Flandria illustrata kon volgens mij alleen maar het
tweede zij n . Ik was werke l ijk ontgoocheld dat er ons niets rest om ons een i dee te vor
men over het eerste kasteel. Ik herinnerde mij dat Robrecht de Fries het in 1 07 1 had
l aten ommuren en d at Karel van Valois, zoon van de koning van Frankrijk, in 1 299 de
g oederen van Filips van Maldeg hem verbeurd had verklaard en ze bij oorkonde aan
Alampsus van Montigny had geschonke n, waarbij sprake is van de manoir de
Ma/dengueyn e n van vers che id e ne g rachte n , we i d e n , bossen en waranden
d aaromheen. Maar dat preciseert overigens niets .
I k had er mijn boontjes op te week gelegd zoals dat heet, en terwijl ik in de zoete waan
verkeerde van iemand d ie overtuigd is van zijn gelijk, ontving ik onverwacht een brief uit
Mal degem met antwoord o p mijn vrage n. Stel u mijn verslagenheid voor, Ottmar: mijn
ste l l i n g werd onderu itgehaald, mijn redeneringen gi ngen de mist i n, en het fraaie werk
d at ik had opgezet, was alleen nog goed voor de vlammen.
De huidige ruïnes zijn wel degelijk d ie van het kasteel van Reesinghe; de plaats waar ze
staan , bu iten het dorp van Maldegem, ten noorden langs de weg naar Brugge op het
gehucht Westeindeke, heet nog altijd zo, en het Halli nkshof is nu een oude hoeve aan
de Radestraat of H agewe g , oostelijk van de kerk. Ge ziet, niets bleef overeind van mijn
spitsvondige hypothesen . Het speet me uitermate , want het is niet prettig zijn ongelijk
onder ogen te moeten zien. Overigens, had ik het toch bij het rechte eind gehad, dan
was meteen ook de fameuze legende ontkracht die men sinds mensenheugenis in
Maldegem vertelt over rovers d ie van honger stierven in de gevangenis, waar naar het
schijnt de i ng emetselde ketens en ringen nog te zien zij n . De legende als dusdanig had
kunnen b l ijven , mits men de p laats van het gebeuren zou aanpassen , maar wat dan met
de hersenschimmen d aarrond en wat met de knoken d ie er nu nog met een zekere
h u iver g etoond worden?
Ik zie mij n iettemin verp licht te bekennen dat i k niet in staat ben de notitie van de heer
van G rimarez i n verband met het kasteel te interpreteren, tenzij de kerk van plaats zou
veranderd zij n . Maar waar kom ik dan uit !? Door alles wat ik er u over vertelde, zou ik
een streep moeten halen. De huidige kerk zou n iet de oude kerk zijn. Het zou erop
neerkomen d at er n iets dan vernieling en verval zou bestaan hebben in dat onzalige
dorp . . 0 nee, uiteindelijk neem ik dan nog liever aan dat de heer van Grimarez zich
heeft vergist*.
.

We kunnen n iet nalaten hier melding te maken van het feit dat men in 1 999, bij grondwerken voor een
nieuwbouw op de hoek van de Edestraat en de Deken de FonteyneS)raat, even ten noorden van de
kerk van Maldegem, op merkwaardig zware muurfundamenten is gestuit, die aan sommige ooggetu
igen spontaan de bedenking ontlokten dat daar een kasteel moet gestaan hebben. Eigenlijk zou een
kasteel of herenwoning binnen de aloude bewoningsdriehoek van de huidige Edestraat, Markt,
Boudewijn Lippensstraat en Noordstraat niet meer dan normaal zijn.

XI I I

N u die legende over de rovers van Maldegem zopas weer te berd e kwam, wil i k ze u
ook vertellen, Ottmar, en uw nieuwsg ierigheid niet langer op de proef stellen. En omdat
het een bandietenverhaal is, een toch wel l u g ubere historie, wil i k e r mij gauw van afma
ken en ze dan maar liever aan de kant schuive n. Spits dus uw ore n . Men noemt dat ver
haal de legende van de zesendertig ketel l appers, en het Vlaamse volk heeft er een l ied
over d at behoorlijk oud moet zij n , want de heer van G rimarez trof het i n zijn tijd al aan .
Het moet, denk ik, omstreeks het jaar 1 2 1 6 gebeurd zij n , dus meer dan zeshonde rd jaar
geleden, en ik kan dus niet instaan voor de exacte weergave van de detai ls.
N a zijn overwi nning bij Bouvines had Filips Aug ust, kon ing van Frankrij k, de g raaf van
Vlaanderen meegevoerd naar Parijs en hem daar gevangen gezet, samen met tal van
ridders die het trieste lot van hu n heer hadden gedee l d . Het Vlaamse lan d , dat zijn lei
der moest missen en enkel door een zwakke vrouw werd bestuurd , viel ten prooi aan alle
slag van onhei l . De oorlog die voor de Vlamingen zo ram pzalig was geëin d i g d , l iet over
al te lande zwermen onguur volk achter dat enkel uit was op roven en plunderen ; kere ls
zonder huis of kluis, bekommerd om God noch gebod en die alleen maar gedijen bij
onlust en wanorde. Elk tijdperk toont ons in die omstandigheden tel kens weer hetzelfde
beeld.
Profiterend van de zwakke positie van g ravin Johanna en ervan overtu igd dat ze mid
den i n de wouden ongenaakbaar ware n, vernielden deze rovers vermetel de velden en
persten ze schaamteloos de arme boeren af als die weigerden met hen gemene zaak te
maken . Dat was de aanloop tot de verschrikkelijke en afschuwelijke tonelen van herders
en boerenoproer.
Die rovers hadden hun holen midden in de bosse n . Levend als bohemers en zigeuners
en andere lieden van dat alloo i, sloegen ze de ene keer, zeker van hun overmacht, in
open veld toe, andere keren g ingen ze met li st te werk om onder het mom van een of
andere stiel de dorpen en gehuchten binnen te dringen en er telkens tal van slachtof
fers te maken.
Zo verkeerde dus Filips, de kastelein van Maldegem , met g raaf Ferrand in gevangen
schap, en door zijn afwezigheid werden de rovers stoutmoedig. Ze vonden het ogenblik
geschikt om de omgeving van Maldegem te bewerken en hadden hun kampement
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opgeslagen i n d e oml iggende bossen om er zogezegd hun beroep van ketellapper uit
te oefenen. Algauw vonden ze trawanten en handlangers. Door de afwezigheid van de
b u rchtheer d ac hten ze vrij spel te hebben; de terreur die ze op de zwakken uitoefen
den, maakte hen tot meesters van de streek.
O p een d ag leek er op het kasteel van Reesinghe, dat sedert maanden verlaten was en
waar ook d e b urchtvrouw niet alleen had d u rven achterblijven, opnieuw een sfeer van
leven en feestel ijkheid te bekennen. De gevangene van de Franse koning was in zijn cel
zo ijverig geweest, d at hij de m u ren had ondermij n d , 's nachts met zijn gezel len kon
ontsnappen en e r zo in geslaagd was naar zij n land terug te keren. Filips Aug ust was in
woede uitgebarsten toen h ij het vernam , maar dat kon de zaak n iet keren. Van zohaast
hij vrij was, g i n g Fi l i ps van Maldeg hem zijn echtgenote Maria van Henegouwen
terughalen, d i e bij haar nicht Johanna van Constantinopel zolang een onderkomen had
gevonden, e n hij hernam zijn vroegere feodale levensstijl , de zeden van een kastelein te
lande, waarvan we ons nu nog nauwelijks een beeld kunnen vormen.
I n d ie tijd was het opperste genoegen voor een b u rchtheer de jacht. Welke bezigheid
i mmers zou mannen d ie slechts hielden van krijgsgewoel en alles wat daarop gelijkt,
anders kunnen boeien? Overigens moest Filips de tijd die hij in de kerker verloren had
weer inwinnen e n zijn wildrijke bossen met het weel derige kreupel hout, waarin hij zo
vaak een p rachtig hert of een vervaarlijk everzwijn had neergeve l d , opnieuw verkennen.
En zo verliet h ij op een g oede morgen met honden en pages zijn kasteel van Reesinghe
om op h ertenjacht te g aan . I n het vuur van de achtervolging van het dier, verl iet h ij zo
ver het ge baande pad dat het hem onmogelijk was zijn gevolg en de weg terug te vin
den. H ij had al gezien hoe de zon aan de horizon was gedaald en achter de bomen ver
zonk en was al bang d at de d u isternis hem daar midden in de bossen zou overvallen,
toen hij plots o p een open plek een herder zag, die zeer op zijn gemak leek, en de
omgeving dus zeker wel moest kennen. Een veel te heuglijke ontmoeting om ze aan de
kant te schu ive n !
- Wat voer j e d aar uit, dorper? vroeg hij.
- Mijn schapen wachte n, heer, zoals ge ziet.
- Zou je me dan niet kunnen g idsen en de juiste weg eens wijzen?
- Dat g aat n iet, heer, ik kan mijn kudde toch n iet achterlaten?
- Zeg me dan op zijn minst of ik ver verwijderd ben van enig huis en of ik ergens een
onderkomen vinden kan .
- Wel heer, dat weet ik niet, maar het l ijkt me raadzaam u te haasten, want als de du is
ternis u overvalt, dan z u lt ge in het bos een akelige nacht beleven.
- Als je m ij tenminste toch als g ids zou willen diene n !
En terwijl hij z o sprak, merkte Filips van Maldeghem dat de herder een jachthoorn om
de hals had hangen. Die wou h ij horen. Zijn jagersnatu ur misschien, tot daar aan toe,
maar wel licht hoopte hij ook d at iemand de hoornstoot zou opvangen en hem dan ter
h u l p zou snellen.
- Herder, zei hij, d ie hoorn daar lijkt me fraai; blaas er eens wat tonen op, zodat ik hem
hoor klin ken.
- Maar heer, dit is g e e n og enblik om u nog t e vermaken, bedenk toch dat het laat begint
te worden !
- Dat maakt niks uit. B laas toch maar, ik heb een dolle zin om u te horen.
- En toch, mijnheer, heb ik gelijk: ge zoudt beter verder gaan.·
- Moet ik het u bevelen, kinkel, en zeggen dat ik uw heer en meester ben?
- O, als het zo zit, zei de herder, dan kan ik u niets weigeren. Bewonder dan de klank
van mijn cornet.

Filips 1, het Heerken van
Maldeghem uit de
legende, blaast de
horen van de rovers.
Een
tastbare herinnering aan
de legende die nog
steeds voortleeft onder
de Maldegemnaars. Het
metalen beeld van Paul
de Vierman, vóór jeugdherberg "Die Loyale",
werd in 1 99 1 door de
Vlaamse
Jeugdherbergcentrale
aan Maldegem
geschonken.

De "donkere put" bij
Reesinghe, waarin volgens
de overlevering zesendertig
ketellappers werden geketend,
spreekt nog steeds tot
de verbeelding.
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En daarop veranderde de kere l , die de burchtheer van Maldegem voorzeker eerst niet
herkend had, van doening. Over zijn gezicht kwam er een g rijns, maar Fi l i ps sloeg daar
geen acht op. De herder zette de hoorn aan zijn l i ppen, en door het woud weerklonk een
vreemde roe p , die in niets geleek op de jagerstonen die de kasteelheer kende.
Enkele minuten verstreken , en wel d ra doken van versch i l lende kanten tegelijk mannen
op met verwilderde gezichten en d reigende kreten; i n een oogwenk stonden ze rond
Filips van Maldeghem te schelden en te vloeken .
- Achteruit, riep Filips, terug, ellendelinge n , kent gij dan uw meester niet?
En tezelfdertijd trok hij zijn vervaarlijk j achtmes, overtuigd zijn leven aan deze rovers
d u u r te verkopen. M aar ook zij waren gewapend , en voor de edele en dappere Fi lips
veel te sterk i n aantal om te mogen hopen op een goede afloop van die ongelijke strij d .
I n de oorlog had h i j honderdmaal i n bloedige gevechten alleen tegenover ontel bare
vijanden gestaan; met zijn zware bewapening wist hij zich toen een weg te banen door
het u itschot, dat voor hem neerzeeg als het koren onder de zeis. Maar wat kon hij hier
verrichten tegen zoveel woeste tegenstanders? Hoe lang zou zijn mes de kn uppels met
ijzerbeslag weerstaan waarmee ze zwaaiden? Had hij nu maar zijn wapenrusting ! Hij
begreep dat voorzichtigheid hier tot onderhandelen dwong.
- M aar spreek! Wat wilt ge dan van mij, riep hij hen toe, goud misschien? Hier, pak aan !
en hij hield hen drie goudstukken voor.
- Is dat al les, heer? Wat wei n i g toch voor een rijk man als gij .
- Komaan , vooruit, we moeten e r korte metten mee maken ; laat ons hem doden, dan is
het afgehand e l d ! zeiden de meest h itsigen.
Door een rest van aangeboren respect dat het gemene volk willens nillens nog voelt voor
mensen van hoger aanzien , d u rfde geen van hen als eerste toeslaan: ze twijfelden.
O ndertussen waren enkele meer bedachtzamen aan het overleggen gegaan . Ze meen
den dat het m isschien riskanter was de burchtheer te doden dan hem naar zijn kasteel
terug te l aten gaan . Ze hadden overwogen welke gevolgen het verdwijnen van de heer
in Maldegem zou uitlokken en welke klopjacht er dan op hen zou gehouden worden.
Filips van Maldeghem was immers een neef van de g ravi n ; zijn talrijke vazal len nog
b uiten beschouwing gelaten , zouden alle heren van zijn fam i l ie en de adel van het hele
land hem willen wreken . Konden ze zich ter wille van zij n dood blootstellen aan een ver
vol g i n g als van wilde beesten en aan een ellendig ei nde?
Die overweging gaf de doorslag, en ze vertelden de ridder dat ze het niet op zijn leven
hadden gemunt.
- We zijn maar arme ketel lappers, zei de hoofdman van de bende, en het is de miserie
die ons tot uitersten d rijft, zoals ge hier hebt meegemaakt. Toon uw mild hart, mijnheer,
toon u een edel mens. Wat maakt het voor u uit wat gouden munten kwijt te spelen? Op
uw kasteel van Reesinghe hebt ge er nog i n overvloed , en armer wordt ge er niet van .
Welaan, laat o n s een sch ikking treffen: geef ons a l wat ge bij u hebt, dan laten wij u gaan
en ste l l en slechts één voorwaarde.
- En dat is? vroeg Fi lips
- Dat g ij hier zweert op uw heil in de hemel, op de ziel van uw vader en uw moeder, dat
gij nooit aan iemand bij monde of geschreven met uw hand, iéts zult vertellen van wat
hier is gebeurd . Op die voorwaarde gaat ge vrijuit.
Het voorstel van de schu rken was te aantrekkelijk om af te slaan. Fi lips deed een eed
op wat men hem daar vroeg , en nadat hij alles wat van waarde was had afgegeven, kon
hij vertrekken. Ze wezen hem zelfs de weg om niet verloren te lopen .
Het was al laat toen Filips van Maldeghem op Reesinghe aankwam. Zijn gezicht was
nog getekend doo r de hevige emoties bij het hachelij ke avontuur. Toen zijn vrouw hem

zo terugzag, wilde ze de reden weten van zij n sombere en bezorgde stemming. Ze bl eef
maar aand ringen met h aar vragen, maar het hielp niet: zijn geest werd steeds on rustiger.
Zijn woede en zijn verlangen naar wraak deden zijn ogen vervaarlijk tinte l e n. M aria van
Henegouwen was ongedurig en beefde, maar d u rfde niets meer vragen. Zij vermoedde
i n dit mysterie een g root en afschuwe lijk leed .
Plots doorbrak de burchtheer de geladen sti lte en riep luid om een page. Het was alsof
een plotse klaarte zijn geest verhel derde en hem verloste van een ondraagl ijke twijfel .
- Laat zand b rengen, sprak hij, e n laat het hier u itstrooien o p d e vloer!
Men haastte zich om hem te gehoorzamen en dan, zonder een enkel woord , begon hij
in het zand te schrijven met de g rote teen van zijn rechtervoet: dat er in het bos waar hij
's ochtends was g aan jagen , een roversbende zat, en dat men zich ogenblikkel ijk moest
klaarmaken om ze te vatten .
Door d i t vreemde compromis met zijn geweten vond Filips het middel om zijn e e d naar
de letter gestand te doen ; de geest ervan trok hij zich nu ni et aan . Was het niet zijn doel
wraak te nemen? Kon de edele ridder aan die rabauwen vergeven wat ze hem hadden
aangedaan?
De bevelen van de b u rchtheer werden dadelijk uitgevoerd ; hij leidde zelf zijn
wapenknechten om zeker te zijn van het res ultaat. En zo smaakte hij het genoegen wel
dra zesendertig kerels van die troep ketel lappe rs naar Maldegem te kunnen leiden.
Vanaf hier is de overlevering niet meer eendu i d i g . Sommigen bewe ren dat de kasteel
heer de ketel lappers voor zijn kasteel van Reesinghe l iet opknopen en dat h ij zichzelf
het plezier gunde bij die terechtstelling aanwezig te zij n . Daar wordt n iet bij verte ld of hij
hen vóór hun dood de spitsvondige manier verklaarde waarop h ij toch zijn woord
gehouden had, en evenmin of de rovers er zich konden in schikken . Men voegt e raan
toe dat sedertdien, en zelfs tegenwoordig nog, het vol k bij wijze van scherts, ketel lap
pers naar Maldegem p leegt te verwijze n, net zoals men ze in Henegouwen naar
Beaumont verzond.
In een andere versie heet het , d at Filips hen veroordeelde tot gevangenisstraf voor de
rest van hun d agen . Men vertel t dat de ellendelingen i n de kerkers van het kasteel, waar
van men nu nog de ruïnes ziet, werden vastgeketen d . Zoals ik eerder zei, wordt daar
beweerd dat de ijzeren ringen waarmee ze werden vastgeklonke n , nog steeds in de cel
mure n verankerd zitten , en d at hun beenderen nog bewaard zijn in dat vreselijke g raf
waar Filips hen van honger l iet omkomen.
Tot daar, beste Ottmar, deze nare legende; ik geef ze u voor wat ze waard is. Naar mijn
mening zit er n iets waarlijk schoons noch echt d ramatisch in. Het is gewoonweg g ruwel
in feodale stijl. De handelwijze van Filips lijkt me niet echt goed te spreke n. Maar in die
tijd deden de g rote heren wellicht niet anders dan h u n pl icht door de boeven die het
land afschuimden te bestraffen , en ik kan me best voorstel len dat een gegeven woord
in dergelijke omstand igheden niet bindend was. En toch . . . , nee, ik ben er niet helemaal
zeker van .
Wat de g ruwelijke gevangenisstraf in de krochten betreft, ik geloof er niet i n . I k zou er de
onjuistheid van willen bewijzen op historische g rond, maar ik kan het niet. Wel kan ik u
een argument geven vanuit moreel oogpunt, en dat is sim pelweg dat het gebeuren zo
gruwelijk is, dat ik het als afstammelinge van de van Maldeghems, ter wille van de eer
van één van onze voorouders ontken, en on derschrijf dat de overlevering en de legende
verdichtsels zijn .
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XIV

Thans, mijn beste Ottmar, ben i k toe aan een ander nogal ondankbaar onderwerp, een
moeil ij ke aangelegenheid in verband met oorsprong en herkomst. Moet ik er u nog aan
herin neren d at ik gewetensvol de aantekeningen van de heer van Grimarez volg? Het
i s over ons fami liewapen d at ik het nu wil hebben, en over alles wat er verband mee
houdt.
Tal van verhan delingen en boekdelen zijn e r geschreven over de oorsprong van de
wapentekens, maar in alle nederigheid moet i k bekennen dat i k er nog nooit iets over
gelezen heb. Sinds enkele maanden is er in Brussel nogal wat te doen daaromtrent, en
ik heb er enige geruchten van o pgevangen. Geleerden houden er zich bezig met de
vraag of e r al dan niet terecht een schild met wapentekens is aangebracht op het merk
waardige stand beeld van Godfried van Bou i l lon, door de beeldhouwer Simonis op het
Koninklijk Plein te B russel opgericht. De Belgische Academie is in beroering. De dis
cussie is u itzichtloos en zal well icht, als gewoo n l ijk, zonder eenstemmigheid eindigen;
elkeen zal b ij zijn oorspron kel ijke standpunt blijven. Dat is het lot van de meeste
vraagstukken omtrent herkomst.
Wat i n verband met Godfried van Bouillon heeft plaatsgehad, geeft mij echter volop te
denken. I ndien de g raaf van Lotharingen geen blazoen had , wat althans omstreden
wordt, dan staat het buiten kijf dat ons geslacht, waaraan de verste herinneringen tot de
eerste kruistocht terug gaan , ook het zijne slechts met moeite zal kunnen terugvoeren tot
de tijd daarvóór. Als men m ij dus zou vragen "voerde Salomon , kastelein van Maldegem,
die in het gevolg van Robrecht van Vlaanderen optrok naar het Heilige Land, een goud
kleurig schild met kruis van keel * en twaalf meerlen van keel i n de zoom?" , dan zou ik
argeloos antwoorden d at ik het niet weet en dat ik, om een standpunt in te nemen ,
afwacht tot de heren academici er m ij eenstemmig een kunnen geven.
De heer van G rimarez b l ijkt niét zo onzeker geweest te zijn. Volgens hem voerde onze
stam d it wapen sedert zijn verste oorsprong. I n één van zijn notities beweert hij dat de
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heren van Maldegem het steeds hebben gedragen, wat me nogal sterk l ijkt. Ge zult me
dus wel toestaan wat bescheidener te zijn en me te houden aan het enige wat onaan
vechtbaar is: het feit d at onze voorouders h u n wapen konden hebben ná de eerste kruis
tocht.
Het heraldisch jargon, de verklaring van de tekens en kleuren der wapens, kan dát ons
geen bewijs bijbrengen? Het kruis van keel op gouden veld i n ons wapen moet, me
dunkt, in een zeker verband staan met de kruistochten, en als het er niet d i rect van is
afgelei d , geef toe, op zijn m inst maakt het die i ndruk.
De meerltjes moeten ook hun betekenis hebben. Ik meen me te herinneren dat ze
beschouwd werden als vogels van overzeese gebieden. Als dat zo is, mag men dan niet
besluiten dat ons wapen zijn oorsprong ook werkelijk in de krui stochten vi ndt? Maar: zijn
er geschriften of documentèn om ons b ij dergelijk vraagstuk op te baseren? Nee warem
pel. Hier zoals el ders moeten we terug komen op de klacht van Robert van G rimarez:
"Herinneringen aan of bewijzen voor de oudste kasteleinen en heren van Maldegem
hebben we niet wegens de vernielzucht van de tijd . Oorlogen , verwoestingen en brand
hebben ons de authentieke documenten ontnomen en slechts hier en daar wat flarden
en fragmenten nagelaten , die ons aanknopingspunten bieden voor wat wij zoeke n .
Boeken e n getuigenissen die w e sindsdien in handen hebben gekregen, spreken onze
oorspronkelijke opvattingen niet tegen noch weerleggen d ie, maar hebben ze i ntegen
deel helpen verbeteren en opklare n " .
O p het vlak van blazoenen zijn de zegels d ie a a n oorkonden werden bevestigd onze
betrouwbaarste getuigen. Dat heeft ook Robert van Grimarez wel i ngezien, want hij heeft
een verzameling aangelegd van al de zegels van ons huis, onder een G riekse titel di e
voor m ij t e geleerd is en die ik onmogelijk k a n leze n .
Hij noemde h e t 2<PPA l/tJ OrPA <P I A gen. et antiquae domus Maldeghemiae, wat zou
betekenen, naar men mij verzekert, Beschrijving der zegels van de edele en oude fam
ilie van Maldeghem. Zijn boekje, in karmij n rode fl uwelen band, maakt deel uit van de
archiefkoffer waaruit ik mijn in l ichtingen put. Het is geheel in zijn handschrift geste l d . Het
i s een beknopte genealogie waarbij de b lazoenen zijn geschilderd en de zegels in
g ravure bij elk artikel zijn opgekleefd .
Weln u , het oudste zegel daarin d ateert pas van 1 207, e n behoorde aan Filips 1 van
Maldeghem, de held uit de fameuze roversgeschiedenis. De kastelein is er voorgesteld
te paard, met het zwaard in de hand en een schi l d voorzien van het kruis en de twaalf
meerle n . In 1 220 had dezelfde Filips een ander en g roter zegel , waarop hij eender is
voorgestel d . Het zegel van zijn vrouw Maria van Henegouwen toont ons aan de ene kant
de kasteelvrouw met een oorkonde in de hand, de keerzijde d raagt het blazoen van
Maldegem. Dat van haar vader Willem van Henegouwen, bijgenaamd de Oom, is
opgedeeld met de wapens van Frankrijk en van het oude Henegouwe n.
Weet j e , Ottmar, dat er ondanks de jammerklacht van de heer van G rimarez over he t ver
lies van de oudste documente n, toch maar weinig fami lies zijn die dergel ijke gedenk
tekens bezitten? Op 1 7 j u l i 1 64 1 schreef de heer van Saint-Germain, proost van
Harelbeke, aan de heer van Grimarez: " De zegels van uw huis zijn de merkwaard igste
ridderzege ls die ik heb gezien, en ik moet zeggen dat ze die van vorsten gel ijken wat
hun vorm betreft en dat ze ouder zijn dan die van heel wat prinsen der ch ristenheid".
Dat standpunt, d at me als waar voorkomt, zet mij ertoe aan om deze verzameling i n
detail t e besch rijven.
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Links: het zegel van Filips 1 van Maldeghem, op het veld van dit zegel aan een oorkonde van 1 207 zien we
een gehelmde ruiter, een zwaard in de rechterhand, in de linker een schild. Het gehavende randschrift luidt
als volgt: S P H I L I P P I DOM I N I DE MALDENGHEM. Rechts het tegenzegel (andere zijde) met de afbeel
ding van een wapenschild met kruis, en als randschrift: SECRETUM M I C H I . (Algemeen Rijksarchief
Brussel, zegels nr. 34371 en 34372).

Links: zegel van Diederik I V van Maldeghem, broer van Filips 1, 1 226. In het veld een driehoekig schild met
een kruis waarop vijf schelpen, in de zoom twaalf meerltjes. Het schild is gedragen door een klimmende
leeuw. Van het randschrift bleef over : " l . ERll ". H E N .
Rechts: het zegel van Willem van Maldeghem, zoon van Filips 1 , 1 245: gehelmd ruiter met schild in de
hand, waarop een kruis, afgezoomd met meerltjes. Het randschrift: t S' WILL'I: M I LITIS: DE MALDE NG
HEM. (Archives Nationales, Parijs, zegels nr. 2673 en 2674).
.

I n chronologische orde treffen we vervolgens het zegel aan van Franco van Maldeghem ,
broer van Filips 1 . Die heeft echter, als gebruikelijk voor geeste l ijken, het fam i l i ewapen
niet aangewend . Men treft hem in 1 230 als kanunnik bij nobele prebende * aan de colle
g iale Sint-Donaaskerk van Brugge. Aan het document dat dit bestatigt, hangt een zeg e l ,
waarop twee pauwen zitten rug-aan-rug d ie , a l d u s de heer v a n G rimarez, " beschaamd
zijn bij het zien van hun lelijke poten en hun p luimen laten neerhangen " . Het is niet hele
maal duidelijk wat d it kan betekenen; heeft Robert van G rimarez misschien de rebus
ontraadseld? Het is aan i ngewijden om daarover te oordelen.
I n 1 232 wordt Franco p roost van Sint- Donaas. Aan die waard ig heid was sinds Robrecht
de Fries ook het kanselierschap van Vlaanderen verbon de n. Het zegel dat hij i n dat
ambt gebruikte, stelt hem voor zittend en schrijven d aan een lessenaar; op d e keerzijde
staat de leeuw van Vlaanderen.
Zijn broer, Diederik of Thirkin van Maldeghem, was het hoofd van het geslacht van Poel e
met a l s wapenspreuk Maldeghem. Zoals d at in de heral diek heet, b rak h ij zijn fam i
liewapen * door er vijf pelgrimsschelpen aan toe te voege n . Dat b l azoen treffen we
althans op zijn zegel aan. Het schild wordt door een leeuw gehoude n.
Willem, oudste zoon van Filips 1 van Maldeghem en van M aria van Henegouwe n, had
net als zijn vader ook twee ruiterzegels met het wapen van Maldegem. Margareta van
Rode, zijn eerste vrouw, had zelf ook een zegel waarop ze te paard en met een valk op
de hand is afgebeel d . Agnes van Gistel , zijn tweede vrouw, wordt op haar zegel ten
voeten uit voorgestel d , met in haar hand een lel iebloem.
Fi lips 1 1 , oudste zoon van Willem, was b ij de dood van zijn vade r nog geen ridder; zijn
zegel draagt eenvoudig het wapen van Maldegem en hij noemt zich domicellus of
jonkheer, een titel d ie volgens André Duchesne in zijn werk over de geschiedenis van
Luxemburg , p . 1 00, slechts aan erfd ragers toekomt. Eens kastelein van Maldegem , had
hij net als zijn vader en g rootvader een ruiterzegel, waarbij het sjabrak van zijn paard
zijn blazoen d raagt.
Arnold van Maldeghem, kanunnik van Doornik en stichter van het hospitaal van
Maldegem, nam als geestelijke het familiewapen niet over in zijn zegel; hetzelfde kan
gezegd van zijn broer Hendrik, priester te Aardenburg. Arnold wordt op zijn zegel knie
lend en i n gebed voorgestel d .
Het zegel van Filips 1 1 1 toonde aanvankelijk enkel maar het wapenschild van Maldegem;
later wordt het een ruiterzegel met b l azoen en met bewerkte achtergro n d . Zijn vrouw,
Maria van Rode, dame van Wondelgem-G ullegem, is op haar zegel voorgesteld met een
lelie in de hand ; aan de ene kant begeleidt haar het wapen van Rode met een schuin
balk als verdeling, aan de andere kant het volle wapen van Maldegem.
Katherina van Maldeghem , zuster van Filips 1 1 1 en vrouw van Jan van Rode, had als kas
teeldame ook een zegel, waarop ze staand is voorgestel d , met op de hand een valk en
verder aan haar ene zijde het wapen van Maldegem , aan de andere dat van Rode.

Een inkomen of jaargeld, verbonden aan een kerkelijke stichtin g , titel of ambt.
De kanselier van Vlaanderen was het hoofd van de grafelijke administratie.
Een wapen breken houdt in dat er wijzigingen worden aangebracht aan het oorspronkelijke fami
liewapen, waardoor een afstammeling of verwant van de drager van het volle wapen zich van deze
onderscheid t. Het kan ook betekenen dat een wapenschild letterlijk gebroken wordt wanneer de laatste mannelijke afstammeling van een geslacht sterft. Het gebroken schild werd vroeger meegegeven
in het graf.
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Zegel van Willem van Maldeghem, zoon van Filips 1 van Maldeghem.
Het gehavende zegel hangt aan een oorkonde van februari 1 234 (n.s.) van het randschrift bleef over:
." W I LL . . . ITIS ". DEN ... Op het veld zien we een gehelmde ruiter, met il) de rechterhand een zwaard en
in de linkerhand een schild.
Daaronder het zegel van zijn echtgenote Margareta van Rode. We zien een vrouw, schrijlings te paard, die
een valk in de linkerhand houdt. Het randschrift is onleesbaar.
(Rij ksarchief Gent, Sint-Baafs, oorkonde nr. 22, 1 234).

Zoals ge ziet, mijn beste Ottmar, is het tot h iertoe niet mogelijk iets interessanters te
melden d an deze toch wel mooie reeks van 1 3de-eeuwse zegels, en de p roost van
Harelbeke heeft er met reden onze fami l ie mee gecompl imenteerd .
En zo komen we aan de 1 4de eeuw, die veranderi ng brengt.
Filips IV toont ons i n 1 3 1 5 een kleiner zegel dan d at van zijn voorzaten . Het sch i l d van
Maldegem is er gebroken door een barensteel met drie hangers* .
Van Fi lips V zijn er twee kleine zegels met het vol l e wape n, en een derde waarbij het
schild omringd is door de symbolen van de vier evangeliste n .
Van Filips VI kennen w e een klein zegel, waarop het schild gebroken wordt door een
barensteel met drie hangers. Zijn broer Floris had er een met het vol l e wapen van
M aldegem, en i n de ornamenten die het omgeve n , staan drie figuren die het l ij ken te
ondersteunen; on deraan in de bin nenzoom staan zeven kleine kruisen. Hun zuster
Katherina had op h aar zegel het ongebroken schild van Maldegem, halfgedeel d met
van Massemen, haar man.
O p het eind der 1 4de en i n het beg in van de 1 5de eeuw had Filips V I 1 van Maldeghem
een zegel met helm en andere bijstukken * . Het toont het vol l e wape n, geflankeerd door
twee takken . Van Filips V I I I is niets gevonden. Het zegel van Filips I X d raagt het volle
wapen ; boven de helm prijkt een kroon met drie fleurons * en bijstukke n. Twee leeuwen
zijn de schi l dhouders. Zijn zuster Margareta, gehuwd met Francesco Cavalcanti , had
vóór haar huwelijk een zegel waarop een engel het volle wapen van Maldegem houdt.
Tot d aar een nogal lange opsomming van zegels sinds de aanvang van de 1 3de eeuw
tot aan het eind der 1 5de; ze toont aan dat de wapentekens der van Maldeghems in
essentie nauwelijks variëre n: steeds het kruis en de twaalf meerlen van keel op gouden
veld , zoals het moet gevoerd zijn door Salomon van Maldeghem bij de eerste kru istocht.
Dat de zegels in de loop der tijd kleiner werden, is niets anders dan een modever
schijnsel, dat zich ook bij de allervoornaamste fam ilies voordoet.
Wapens vertonen b ij verandering een bijzonderheid die hier moet aangesti pt worden.
Ge hebt gelezen dat Diederik van Maldeghem, heer van Poele, het zijne brak door op
het kruis vijf schelpen van zilver i n te voere n. Arnold van Warhem en zijn broer Hendrik
zetten op h u n wapen een kruis en twaalf meerlen van azu u r * . Er wordt beweerd dat Jan
van Maldeghem en zijn broer Ydier of l derik, die Boudewijn van Vlaanderen naar
Constantinopel vergezelden , hun wapen braken met vijf penningen van zi lver op het
kruis.
Het zou ons te ver voeren de d uizend man ieren toe te l ichten waarop afstammelingen
van het geslacht van Maldeghem het oorspronkelijke wapen hebben gebroken . Ik zal m ij
daarom beperken tot de bijzondérste transformaties.
De kasteleins van Raches voerden het kru is en de twaalf meerlen van sabel* op gouden
veld. De heren van Zaamslag , voortgesproten uit Filips van Maldeghem, jongste zoon
van Filips 1 , voerden het kruis en de twaalf meerlen van goud op rood veld.
Een wapenfiguur, het best te vergelijken met een gekantelde E met de rugstreep naar boven, als
teken van jongere zoon, terwijl de vader, drager van het volle wapen, nog in leven is.
Elementen die niet horen in het veld van het schild zelf maar het omgeven, bv. helm, wrong , vlucht,
kroon, dekkleed " . Ze vormen de schilddekking en maken het wapen volledi g .
Gestileerde bladeren.
Heraldische benaming voor blauw.
Heraldische benaming voor zwart.
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Zegel van Filips 1 1 1 van Maldeghem, die voor MALDEGEM de eretitel LOYAL verdiende.
Het zegel van Filips 1 1 1 ( 1 285), echtgenoot van Maria van Rode, heeft in het veld een schild met een kruis
en twaalf meerltjes. In het randschrift lezen we: + S' P H I L I P E SR D E MALDENGHEM C H EVA L I E R .
(ARA, zegel n r. 1 8225).

Zegel van Katherina van Maldeghem, zus van Filips 1 1 1 van Maldeghem, eçhtgenote van Jan van Rode.
Ovaal zegel met in het veld een riddervrouw die op de linkerhand een vogel houdt. Aan haar middel zien
we rechts het schild van de familie van Maldeghem, links een schild met een klimmende leeuw. Het rand
schrift is slechts gedeeltelijk bewaard: + S C ATE R INA ". DE I N G G I L M USST Katherina, vrouw van
Ingelmunster. (ARA, zegel nr. 4384).
...

\,.\.
.

\,.\,.
.

De heren van Izegem, nakomel ingen van Rogier van Maldeghem , hadden het kru is en
de twaalf meerlen van sabel op zi lveren g ron d .
D e heren van Haarlem, afstammelingen van Wulfric van Maldeghem, namen rond 1 1 22
het kruis en de twaalf meerlen van zi lver op rood ve l d .
D e heren van Bassevelde, voortgesproten u i t Diederi k van Maldeghem, hadden kru is en
meerlen van sabel op gouden ve l d .
D e familie Van d e r Manden o f Mander nam kruis e n meerlen aan van keel op zilve ren
vel d .
De familie de M u e r had kruis en meerlen van sabel op zi lveren vel d , en op h e t kruis vijf
gouden schelpen
De familie du Puych i n Artesië nam de wapenteken s van de fam ilie de M uer over, maar
verving de schelpen door vijf spoorwieltjes van gou d .
D e familie van Heille nam sedert het huwe lijk van Wil lem van Maldeghem met I sabella,
erfgename van Heille, het kruis en de meerlen van zilver op veld van keel aan .
De familie van Calvekete d roeg kruis en twaalf meerlen van goud op ve l d van kee l , met
vijf rozen van keel op het kruis.
De familie De G roote had kruis en meerlen van goud op veld van azu u r, en volgens
wapenheraut Gaillard voerden de Wyl des, heren van Heille, hetzelfde wape n.
Z o kan i k bl ijven doorgaan en n o g de IJzend ijkes aan halen, de Avezoetes, de R ansy's,
de N u lly's in Frankrijk, de Melissants, de van Brootshendes en de Bousins in Bretagne,
waarvan de wapens slechts transformaties zijn van de onze. Maar genoeg, wat vooraf
gaat zal volstaan om u te bewijzen dat ons b l azoen omwi l l e van zijn ouderdom respect
afdwingt. De talrijke families d ie het d ragen , kunnen u een idee geven van de veelheid
van takken die uit de oude stam ontsproten zij n . Laat anderen maar redetwisten over de
oorsprong van het wape n ! We moeten ons niet méér willen voorstellen dan gesch iede
nis en documenten ons toelate n.
Laat ons n u eens kijken h o e he t gestel d is m e t de zijtak van de fam ilie. Deze l oot,
gesproten uit Jan van Maldeghem, jong ste zoon van Filips V en Sibille van Borssele,
voerde eerst het gebroken wapen van haar stichter, met name het in zi lver gedwarsbalkt
veld van sabel van de Borsseles midden in het kruis der van Maldeghems. Dat b l ijft zo
tot aan Pieter van Maldeghem, zoon van Roeland 1 , die zijn bl azoen vierendeelt met het
wapen van van Maldeghem en dat van zijn moeder Maria van Moerkerke , namelijk op
gouden veld een sint-and rieskru is van kee l met vijf pelg rimsschelpen van zi lver. Zijn
zoon Filips, stam- en wapenhouder, voerde het volle fam i l iewapen. Maar deze Filips
stierf kinderloos, en het vol l e wapen ging over naar Jan van Maldeghem, zoon van
Roeland 1 1 , die een broer was van de eerder genoemde Pieter. Roeland I l vierendeelde
zijn blazoen met het wapen van van Maldeghem en dat van Elisabeth Stoppelaer, zijn
moeder.
Van d an af loopt de afstammingslijn van de jongere tak onafgebroken door. Er kwamen
nog breuken in de wapens van de nakomelingen, maar dat komt later nog ter sprake.
H ier houd ik er voorlopig mee op, kwestie van er het hoofd niet bij te verl iezen . Wat een
hard en moeilijk vak, de genealogie! Het is geen pretje alle verloren en onzekere zonen
van een twintigtal generaties weer in de stamboom onder te b rengen. Ik hoop, mijn
beste neef, dat mijn u iteenzetting duidelijk genoeg was om ze te kunnen volgen.
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XV

N u we met blazoeneren begonnen zij n , moeten we dit ook afmaken. Laat ons dus de
b ijkomende stukken eens van dichterbij beschouwe n.
" O nze schilddekk in g , zegt de he e r van Grimarez, is e e n he l m van goud, getral ied e n
omboord v a n g o ud . . . " . Op zegels treft men dergelijke ornamenten pas aan vanaf de
1 4de eeuw. D a t is he t geval b ij he t zegel van Filips V van Maldeghem, waar de helm
aanzien d is en open.
" " . met lambrequin e n dekkleed van kee l , gevoerd met hermelijn , " . " . Robert van
G rimarez poneert d at dit ornament verworven werd door Filips van Maldeg hem uit
erkentelijkheid voor de h u l p d ie hij Margareta van Vlaanderen, hertogin van Bretagne,
bood b ij de slag van Au ray op 29 september 1 364. Ik moet h ierbij aanstippen dat we d it
ornament op geen enkel zegel van de oude tak aantreffen . Roeland van Maldeghem,
zoon van Diederik, is de eerste die het gebruikt, en d it zet zich voort op de zegels van
Pieter, Roeland I l , d iens zoon Jan enzovoort.
" . . . als helmteken twee b lekersgieters naar natuur, bezaaid met hermelijn, voortsprui
ten d uit een kroon met hoge fleurons . . . ". Soms noemt Robert van Grimarez ze met hun
Vlaamse naam, "Ghieters ", en het g aat inderdaad om de sproeilepels * die in Vlaanderen
gebruikt worden om het l innen te besprenkelen als het op het gras ligt te bleken . Charles
Lange, kan u n n i k in Luik, zegt in één van zijn boeken dat van Maldeghe m "een gouden
helmkroon d raagt, met opzet van twee ploegmessen van hermelij n '' . Dat is een vergis
s i n g : h ij heeft de gieters voor ploegmessen aangezien. Kunnen die blekersgieters van
even oude oorsprong zijn als onze wapenfiguur? Die tuigen worden ook op zee gebruikt,
en misschien verwijzen ze naar iets in verband met de reis naar het Heilige Land , maar
d at bl ijft g isse n. Die gieters komen n iet voor op zegels vóór het einde van de 1 4de eeuw.
Ze zijn te zien op de zegels van Jan van Maldeghem, van Filips V I I en IX, Roeland 1 1 en
zijn zoon Jan, en hetzelfde valt te zeggen van de kroon met hoge fleurons.
Joos van Maldeghem, zoon van Jan, bracht tussen de gieters een hertenkop en -hals
aan , en dat vloeit voort uit zij n passie voor de jacht en de functie van lu itenant-generaal
van de jacht in Vlaanderen. De hertenkop werd overgenomen op de zegels van zijn zoon
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In feite een langwerpige, gootvormig uitgeholde houten schep met handvat of steel.
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Filips van Maldeghem, heer van Le ischoot, d iens ou dste zoon Adolf, zijn tweede zoon
Joos en zijn vierde zoon Filips.
" . . . als schildhouders twee witte leeuwen, . " " . Filips I X is de eerste die ze op zijn zegel
aanwendt. De allegorische figuren d ie Floris i n 1 360, Filips V i n 1 366 en 1 372, en de
engel d ie het schild van Margareta houdt o p een zegel van 1 455, hebben geen heral
d ische betekenis, maar zijn fantasie. Filips van Maldeghem, heer van Leischoot, verving
de leeuwen door twee hazewinden, wat meer in ove reenstemming was met de
hertenkop als helmteken; zijn zoon Adolf nam d at over, maar diens nakomelingen kozen
opnieuw voor leeuwen als sch il d houders.
" . . . en als kreet: Maldeghem la loyale!" , Maldeghem, Getrouw. Onze stam heeft van dat
mooie en edele devies geen titel op perkament; gesc hiedenis en overlevering zijn ruim
voldoende. Die wapenspreuk gaat terug tot de 1 3de eeuw, tot Filips 1 1 1 , burchtheer van
Maldegem. Zijn trouw en onwankelbare toewijding aan g raat Gwijde worden door de
Vlaamse geschiedschrijvers benadrukt. De kroniek van l perius, abt van Saint-Bertin,
zegt over hem d at hij de bijnaam Fidus had, het Latijn voor getrouw. Oordeel zelf,
Ottmar, of de afstammelingen van Fil ips 1 1 1 dezelfde toenaam waard ig waren . De on par
tijdige geschiedenis heeft i n elk geval geen reden g ezien om ons di e te ontnemen ; aan
u en aan hen die na u komen om te trachten dat devies te behouden en het altijd
waardig te zij n .
Eén d e r kasteleins van Maldegem, d ie in de eerste helft van de 1 5de eeuw leefde, Filips
V I I I , schijnt onafhankelijk d aarvan een andere wapenspreuk gehad te hebben . Dat
devies, dat tegenwoordig tot het exclusieve erfgoed behoort van een zeer voorname
familie in Vlaanderen, bestond uit het cijfer X l l l l , omringd door twee hoppe ranken . Dat is
nog zo'n h istorisch raadsel waar geleerden zich al dikwij l s mee beziggehouden hebben
en waar tal van hypotheses over bestaan. Sommigen houden het erbij dat d it verwijst
naar de veertien leden van het geslacht Vilain die b u rgemeester geweest zijn van Gent,
anderen verwijzen naar het oude gebruik d at bij die fam i l ie in zwang zou geweest zijn
om voor alles e·n nog wat van het getal veertien gebruik te maken , zoals voor huisper
soneel, paarden, tafeldienaars en dergelijke meer. Robert van Grimarez geeft voor dat
getal een heel aparte en afwijkende verklarin g , en beweert zelfs dat de fami lie Vilain het
zich ten onrechte heeft toegeëigend. Volgens hem was het het gemeenschappelijk
devies van meerde re fam ilies. Tegenwoordig spreken het recht op gebruik en bezit van
de leuze geheel ten voordele van de Vilains. De verklaring van Robert van Grimarez is
een aardigheid, meer n iet, en het is aan de academici om de kwestie uit te plu izen.
Het verband tussen Filips VI I I en de leuze X l l l l , Quatorze , valt zo te verklare n: na de
dood van Isabella van Roye hertrouwde Filips VI I I met Gertrude van Reimerswaal , oud
ste dochter van N icolaas Kervinc van Reimerswaal en Gertrude van Gavere, dame van
Rozendaal , zijn vierde echtgenote .
Laten we nu Robert van G rimarez verder aan het woord : " Door verwantschap en
huwelijk verbonden met de hu izen van Gavere en Vilai n , kwam Filips in de kring van rid
ders terecht d ie toen i n Vlaanderen veel invloed hadden, en waarvan de Vilains zowat
aan de top stonden. Die broederschap droeg als teken, devies en opschrift, veertien i n
Romeinse cijfers, omringd door e e n hoppekroo n : Veerthien in hoppe, vandaar: Verdien
in hoepe, Verdien in hoop'. Daarmee d rukten ze hun streven u it God, hun vorst en de
dames g rootmoedig te dienen. Dat b l ijkt ook uit een oud gl asraam i n mijn woni ng in

Het gaat d u s duidelijk om een woordspeling o f rebus: XIII! in hoppe, Verdien in hope k a n vanuit het
embleem onmogelijk vertaald worden in het Frans.
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Brugge, waar boven het wapen van genoemde heer van Maldegem het cijfer veertien
staat, zon der de hoppekroon evenwe l . Het betekent eenvoudigweg: Verdien. Filips van
Maldeg hem nam d ie spreuk over van zijn aangetrouwde familie, want de moeder van
zijn vrouw was van het huis van G avere, en de van G averes, Vilains, M i rabel les en
andere verwante fam i l ies hadden al lemaal di e Xl l l l als devies. Wat ze ook mogen
zeggen , de Vilains hebben het verkeerd voor als zij dat devies exc l usief aan hun huis
willen verbinden " .
Robert van G rimarez voegt e raan toe dat die wapenspreuk door verscheidene heren
werd aangenomen, onder andere door Annaerts, heer van Liedekerke, d ie ze had
aangebracht op zijn woning dicht b ij Si nt-Veerle in Gent. "Een gelijkaardi g devies stond
er op een venster in het huis van Adolf van Maldeghem, heer van Leischoot, burge
meester van Brugge". Geleerde koppen die geprobeerd hebben deze rebus op te
lossen, kwamen tot de bevi nding dat inderdaad meerdere famil ies hem hebben
toegepast. Om de gelijkenis nog beter tot u iting te laten komen, voegt Robert er nog aan
toe: " Een der g l asramen i n de voorkerk van de cordeliers in Brusssel toont twee knie
lende ridders tegenover e l kaar, beiden met de wapentekens van Vilain en met Sint
Filippus achter he n; het zijn identieke fig u ren, met onder de rechtse evenwel de naam
Vilain , onder de l inkse G avere" .
I k weet niet of de fami l ie Vilain een andere verklaring geeft van haar naam . I k meen ooit
gehoord te hebben d at het cijfer pas sinds de tijd van Lodewijk Xl l l l aan de naam Vilain
werd toegevoegd . Het kan , maar het lijdt geen twijfel dat de aanspraak op de X l l l l veel
ouder is, zoals ruimschoots b l ij kt uit wat voorafgaat. De oorsprong daarvan is echter
zonder meer eigenaard i g , en m isschien verd ient d ie kwestie nieuw onderzoek door
geleerde koppen. Over zo'n gewichtige aangelegenheid d u rf ik me zeker n iet uit te
spreken in hun p l aats.
N u ik over wapenspreuken bezig ben, wil ik toch die van het geslacht van Reimerswaal
aanhalen. De heer van G rim arez zegt dat het Kervinc! Kervinc! was, een Deens woord
d at schermen betekent. Ze hebben in hun wapen inderdaad twee handen met een
schermdegen. Het is zo'n typische wapenspreuk uit de noordelijke landen, waar de
mannen zo wreed zijn in hun gevechten en zo makkelijk naar het zwaard g rijpen. Ik hou
meer van de ridderleuzen u it onze contreien; ze b rengen bijna altijd een verheven en
edelmoedig gevoel tot uitdrukking. Soms klinkt de strijd lust erin door, maar de toon
ervan is dan wat afgezwakt.
Quand sera ce? zeggen de Werchins, Wanneer is het?
Ou sera ce? zeggen de M erodes: Waar is het?
Onafgezien van het getal X l l l l hadden de Vilains als wapenkreet Gand à Vilain sans
reproche - Gent aan Vilain, zonder blaam. Ge weet dat de Lalaings hetzelfde zeggen :
La/aing sans reproche!
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I n dit hoofdstuk, beste Ottmar, zou ik u een overzicht wil len geven van de verschil lende
ambts- en eretitels d ie de van Maldeghems gevoerd hebben sedert de oudste tijden.
I n de verhalen die over hen gaan en in de archieven worden de eerste burchtheren
gewoon bij hun naam genoemd. Voor een ruimere titulatuur moeten we wac hten tot
1 1 54, wanneer Robrecht baenrotze of banrutse, baanderridder wordt genoemd . De
geleerde auteur Wil lems zet die term om in baron. Robrechts broer Ydier signeert in
1 1 96 een oorkonde met S. Yderi, preconis de Maldenghem, wat betekent bu rgemeester
of meier* .
I n 1 1 85 en 1 1 89 vinden we: S. Desiderii, scouthete de Ma!denghiem, en S. Desiderii,
scotheti de Maldenghem: schout van Maldegem . Dezelfde heer neemt in 1 1 98 de titel
aan van kastelein of burchtheer: S. Thirkini, castellani de Maldegem.
Diederik, een van zijn zonen, noemt zich in een charter van 1 23 1 ridder: Desiderius,
mi/es de Maldeghem, en zo treffen we hem telkens weer terug .
Franco, zijn derde zoon, was , zoals bekend , proost aan de Si nt-Donaaskerk t e Brugge
en kansel ier van Vlaanderen. Van hem kennen we een oorkonde uit 1 238.
Filips 1 , die gehuwd was met Maria van Henegouwen, wordt in een lijst van Vlaamse rid
ders Philippus de Malleguien genoemd, baanderheer of ban ierdrager ten tijde van ko
ning Filips August. Die l ijst werd door André Duchesne overgenomen uit de Trésor des
Chartes in Parijs en aan de heer van G rimarez bezorgd . 1 n oorkonden van 1 207, 1 208
en 1 220 noemt hij zich burchtheer: Philippus, caste!lanus de Ma/denghem. Ph i l ippe
Mouskés noemt hem Felippes, caste!ains de Maudengien.
Zijn zoon Willem wordt vanaf 1 223 in verscheidene charters eveneens castellanus
genoemd . I n een charter van g raaf Thomas van Savoie uit 1 24 1 wordt h ij als mi/es et
scoutheta de Maldenghem aangedu i d , ridder en schout. I n 1 242 neemt hij diezelfde ti
tulatuur aan , in 1 247 en 1 250 vindt hij dominus de Maldeghem, heer van Maldegem vol
staan. Op het graf van Jan van Maldeghem, een van zijn zonen die in Flines werd
begraven, staat Chy gist Jehan de Maudenghien, chevalier et chastellain de Raisse: hier
rust Jan van Maldeghem, ridder en heer van Raches.
Beter te vertalen als schout of amman.

Oorkonde van Willem, kastelein van Maldegem, gedateerd juli 1 232. (Voor de inhoud zie "Oorkonden en
documenten" pag. 246 ).
Aan de oorkonde de zegels van Willem, castellanus de Maldenghem, Filips 1 de wastina, Boudewijn de prat
(gehuwd met Maria, dochter van Filips 1), Dierkinus de Maldenghem, broer van Filips 1. Het zegel van
Leonius de Morkerke is verdwenen.
De eerste drie zegels stellen een gehelmde ruiter voor, met een zwaard i n de rechter- en een schild in de
l inkerhand. Op het zegel van Dierkinus een klimmende leeuw met daarop een schild met kruis en als rand
schrift: S D ES I D E R l l DE MAUDENGH . . .
(Archief Bisdom Brugge, A243, Oorkondenschat Sint-Donaas, nr. 1 00, j u l i 1 232).

Filips I l van Maldeghem treffen we in charters van 1 254 en 1 255 aan als kastelein en
heer, castellanus et dominus de Maldenghem. 1 n een oorkonde van 1 257, met op het
zegel het wapenschild van Maldegem, heet h ij domicellus, jonkheer, hoewel zijn vader
reeds in 1 253 was overleden. Misschien d roeg hij die titel omdat hij wegens zijn jeugdi
ge leeftijd nog geen ridder was of omdat de erfopvolging van zijn vader hem nog niet
was toegekend , maar toch b lijft het eigenaardig dat hij in 1 254 en 1 255 anders wordt
g en oemd , terwij l de oorkonde van 1 25 7 moe i l ijk aan zijn zoon kan worden
toegeschreven . Elders noemt hij zich nog dominus de Maldenghem, mi/es: heer van
Maldegem, ridder.
Filips 1 1 1 noemt zich i n 1 283 eenvoud igweg, zoals hiervoor, dominus de Maldeghem.
mi/es; i n 1 285 Philips, geheeten heere van Ma/deghem, riddere, in 1 3 1 1 Philippe, sires
de Maldenghem en in 1 3 1 3 Philips, here van Ma/denghem.
I n 1 307 vinden we Filips IV aangeduid als Philippe de Maldeghem. dit li Juesnes,
genoemd de Jonge, d it om verwaring u it te sluiten met Philippe de Maldeghem Ie père,
zijn vader, d ie in dezelfde akte wordt vernoemd. I n 1 3 1 5 noemt dezelfde Filips I V zich

nog Philips van Maldengheem die Yonck, ruddre. Die aandui di ng gaf hij op in 1 3 1 7 , na
de dood van zijn vader. Later komen we hem i n het ob ituari um van Maldegem tegen als
groote heeren van Maldeghem.
Filips V wordt heere van Maldeghem genoemd in een oorkonde van Wenceslas uit 1 357,
evenals i n een charter van 1 360. I n 1 362 ontmoeten we hem als edele heere ende
machtich, of nog , i n een charter van 1 360, als edele /uden ende moghende heere. Men
moet daarbij voor ogen houden d at hij toen ruwaard van Vlaanderen was . Geerard van
Maldeghem , heer van Scoude in Zeelan d , d raagt in een oorkonde van 1 2 december
1 4 1 7 de titel van raads- en kamerheer van Filips van Bourgondië, g raaf van Charolais.
I n 1 425 wordt Filips VI I I door hertog Filips de G oede nostre amé e t féal escuyer Philippe,
seigneur de Maldeghem genoemd, onze geliefde en getrouwe sch i l dknaap Filips, heer
van Maldegem; elders noemt hij zich seigneur de /'ambacht et chastellenie de
Ma/deghem, heer van het ambacht en de kastelenij van Maldegem .
Filips I X was burgemeester en schepen van het Brugse Vrije en kwalificeert zichzelf
steeds als heer van Maldegem en Moerzeke.
Bekijken we de jongere tak, dan treffen we eerst Jan van Maldeghem aan , heer van het
derde deel van Raes. Hij wordt sch i l d knaap genoemd . Later ontmoeten we Pieter van
Maldeg hem, schepen van het Brugse Vrije , en nadien zijn zoon Filips, baljuw van
Middelburg. In 1 492 figureert Roeland van Maldeghem op de l ijst van edele ende
notable personen van het l and . I n 1 520 is Jan, zoon van Roeland , baljuw van Oostburg.
In 1 543 i s zijn zoon Joos baljuw van B l ankenberge en heeft hij de titel van jonkheer; hij
is pachter bij salaris van het genoemde baljuwschap en wordt edele ende weerde
genoemd . I n 1 554 wordt hij schepen van het Vrije, en in 1 558 heer van Leischoot door
koop . In 1 570 werd h ij tot l uitenant-generaal van de jacht in Vlaanderen benoemd en
kreeg daarbij de titel van Joncheer. I n brieven wordt hij aangesproken als edele, weerde
ende voorsienige.
Fi lips, zoon van Joos, voerde zoal s zijn vader eerst de titel van Joncheer, hij was burge
meester en schepen van Brugge. In 1 587 treffen we hem aan als manre d'hótel et gen
tilhomme de chambre, hofmeester en kamerheer van de keurvorst van Keu len, en in
1 605 bekwam h ij van aartshertog Al brecht de titel van chevalier, ridder, een titel die ook
zijn zoon Adolf in 1 6 1 7 van de vorst zou krijgen. Filips van Maldeghem, de volgende
heer van Lei schoot, keerde de wereld de rug toe in 1 628 na de dood van zijn vrouw, en
trok zich terug in het klooster. Zijn opvolger, Eugeen Ambrosius van Maldeghem, werd
in 1 648 ridder in de Orde van Sint-Jakob en verwierf in datzelfde jaar de erftitel baron
van Ma/deghem en van Leischoot voor hem en zijn nakomelingen van beider kunne.
I n 1 685 verhief koning Karel 11 land en heerlijkheid van Steenhuffel in Brabant tot de
waardigheid, titel en voorrang van g raafschap onder de naam Steenh uffel-Maldeghem
ten voordele van Eugeen Ambrosius en zijn nageslacht. Sindsd ien d ragen alle leden van
onze familie deze titel en waardigheid.
I n dit overzicht schemert g ans het wedervaren van onze familie door. De versc h i l lende
titels volstaan om de maatschappel ijke positie van elk van haar leden aan te geve n .
Eens ge hun vol ledige individuele geschiedenis zult gelezen hebben, mijn beste Ottmar,
zult ge met mij beamen dat de voorspoed of de ondergang van een familie di kwij l s
afhangt van één enkele persoon. Fami l ies waarvan de hoofden in plaats van zi ch t e laten
vellen door tegenslag, met n iet te ste lpen moed en deugd doorzette n, mogen zich
gelukkig achten.
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Thans, mijn beste Ottmar, wil ik het hebben over dingen d ie van veel g roter belang zijn
dan de h istorische beschouwingen waarmee ik me tot hiertoe heb ingel aten .
Fami l iegeschiedenis i s van geen enkel nut of belang als z e ons geen minder of meer
g lorieuze afspiegeling geeft van de geschiedenis van een l an d . Zoals het leven van i l l us
tere persoo n l ijkheden opgaat in het algemene tijdsgebeuren waarvan ze deel u itmaak
ten , zo moeten we ook een famil iekroniek zien als hoofdstukken uit de grote annalen van
een volk. Mijn werk zou dus onaf zijn en mijn doel niet bereikt, indien ik u niet zou aan
tonen welke rol onze voorouders gedurende ruim zeshonderd jaar gespeeld hebben in
dat kleine Vlaan deren, waar zoveel g rootse dingen zijn gesch ied.
Laat ons zon der verder in de tijd te willen teruggaan , de 1 1 de eeuw als uitgangspunt
nemen. Het is u bekend van welke idee de geesten in Europa toen in de ban waren: de
heilige onderneming die men de kru istochten heeft genoemd. De bevrijding van het g raf
van Christus, door de muzelmannen ingepalmd, en de verdediging van de pelgrims die
er massaal van uit alle ch ristelij ke landen heentrokken , dat was het doel van die lange en
vreselijke oorlogen waarin Europa zich op Azië leek te werpen . Geestdrift voor hun gods
dienst, het geloof, deernis met het lijden g inder ver, dat alles zette de krijgers ertoe aan
hun eigen kruis op te nemen. Is het nodig u te vertel len hoe ons volk oprees en welk vuur
die mensen bezielde? Geschiedenis, poëzie en bee ldende kunst, hebben die niet elk
naar hun aard de lof gezon gen van d ie onderneming, en kent n iet iedereen de naam van
Godfried van Bouil lon? Met hem trokken andere vorsten en machthebbers van d it land
op ter herovering van het Heilige G raf. Een opsomming van alle Vlaamse ridders die in
het spoor van g raaf Robrecht ter kruistocht voeren, zou hier al te veel plaats in beslag
nemen. Die kunt ge vinden in de geschiedenisboeken, en daarbij zult ge vast en zeker
trots zijn tussen al de namen die in de annalen gehuldigd worden, de naam van één van
uw voorouders aan te treffen , de naam Salomon van Maldeghem .
De 1 2de eeuw brengt ons een ander schouwspel. Boudewijn Hapkin, bijgenaamd met
de Bijl, wilde, zijn vorstelijke autoriteit als de enige doen erkennen en de feodale heren,
de tot dan toe ongetemde slotvoogden, voor hem doen .buigen. De geschiedenis
getuigt van de wrede rechtsnormen van de g raaf met-de-Bij l . Het kasteel van
Wijnendale, na zevenhonderd jaren nog steeds staande, b rengt ons in herinnering hoe
doortastend en voortvarend hij tegen verg rijp en misdaad tekeerging.
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Zijn opvolger, Karel van Denemarken, beter bekend als Karel de Goede, volgde op alle
terreinen dezelfde politiek. Geheel verknocht aan zijn volk, antwoordde hij hen die hem
verweten dat hij de machtigen niet genoeg begunstigde maar haast al zijn sympath ieën
op de minderbedeelden richtte, dat het was "omdat ik besef hoeveel nood het arme volk
lijdt en hoe hoogmoedig de adel is" . De hofhouding van Karel viel dus op door haar een
voud, en men kan stellen dat het een eer was er deel van uit te make n . Dat was het geval
voor Wulfric en Diederik van Maldeg hem in 1 1 22 , als b l ijkt uit een oorkonde van de Si nt
Baafsabdij van Gent. Toen g raaf Karel in de Si nt- Donaaskerk te Brugge lafhartig werd
vermoord , j u ist terwijl hij een arme vrouw een aalmoes gaf, en zijn vijanden door het vol k
achternagezeten e e n sc huilplaats zochten in het kasteel van de b u r g , wie waren het die
hen d aar gi ngen belegeren? Welke Vlaamse here n , trouw hun vorst indachti g , hielden
niet op wraak te eisen tegen d ie moordenaars? Andermaal getu igt de geschiedenis dat
er een van Maldeghem b ij was, dezelfde Diederik van zo-even .
Midden i n d ie eeuw, die verscheurd was door bi nnen- e n bu itenlandse onlusten , moeten
we onder onze voorouders geen andere dan krijgsl ieden gaan zoeke n. Na de dood van
Karel de Goede dong meer dan één vorst naar zijn opvolg i n g , en de Vlaamse adel raak
te verdeeld in zijn keuze. De koning van Frankrijk nam Wil lem van Normandië in
bescher m i n g , D i ederik van d e n Elzas d ro n g z i c h op al s de meest d i recte
erfgerechtigde, en een Vlaams edelman, Wil lem van Loo, burggraaf van l e per, was erin
geslaagd een g rote schare sympathisanten voor zich te winnen. Het lot was Diederik
van den Elzas gunstig gezi n d . Zijn eerste tegenstrever stierf, de andere moest de wijk
nemen naar Engeland. Wu lfric van Maldeghem, d ie partij had gekozen voor Wil lem van
Normandië, week uit naar Hollan d , waar hij stamvader werd van het geslacht van
H aarlem. Ook Arno ld , burchtheer van Maldegem, schijnt tegen Diederik geweest te zij n ,
want a l s m e n mag voortgaan op de kron ieksch rijver Meyer, werd naar zijn kasteel te
Maldegem een kind van Wil lem van Loo gestuurd , dat in de handen van de g raaf was
gevallen; het stierf er in 1 1 34, nadat men het met onbeg rijpelijke barbaarsheid de ogen
had u itgestoken .
Onder het bestuur van Diederik van den Elzas b rak in Brabant de beruchte oorlog uit
tussen de heer van Grimbergen en de jonge hertog Godfried 1 1 1 . De g raaf van
Vlaanderen zond enkele Vlaamse edelen uit ter ondersteuning van de Brabanders, en in
de slag van Langehaeghe* in 1 1 47 verwierf het vendel van Maldegem , aangevoerd door
Robrecht van Maldeghem, schitterende roem naast de vendels van Boelaere, Praet,
Halewijn , Zomergem en Eeklo. Een andere van Maldeghem, Diederik, heer van
Bassevelde, vergezelde g raaf D iederik bij diens derde tocht naar Palesti na in 1 1 56.
We treffen de van Maldeghems andermaa l , een halve eeuw later, aan het hof van
Boudewijn van Constantinope l , graaf van Vlaanderen en Henegouwen . Daar ontmoeten
we als eersten , in 1 1 98, Lancelot van Maldeghem, zoon van Otto, en Diederik, schout
van Maldegem. Verder namen nog van Maldeghems deel aan de kruistocht van 1 200,
de briljante onderneming waarvoor Boudewijn de keizerskroon ontvi n g , maar waarin hij
volgens de geschiedschrijvers ook de dood vond; het waren Jan en Ydier van
Maldeghem, zoons van Robrecht en beiden gesneuveld bij het beleg van Ad rinopolis,
en Diederik, heer van Poele, zoon van burchtheer Diederik.

Nu Weeshagen, nabij Grimbergen. Een 1 4de-eeuws episch gedicht over die oorlog verhaalt dat de
piepjonge hertog Godfried 1 1 1 , om de soldaten moed te geven in een wiegje tot bij de tröepen werd

gebracht die bij de Langehaghe en op het Priesterlinde-velt gereed stonden voor de aanval; het wiegje werd aan een wilg gehangen en sindsdien heet de Langehage Weesenhaghe.
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Zo belanden we i n de 1 3de eeuw, waarin we het geslacht van Mal deghem zijn aller
g rootste roem zien bereiken. Pol itieke gebeu rten issen voeren het land naar de rand van
de ondergang . De jonge g ravi n , erfgename van Boudewijn IX, wordt bijna de kroon ont
nomen, maar getrouwe vazal len blijven haar steunen en weigeren het lot van Vlaanderen
aan wil lekeur over te laten.
Filips 1 werd kastelein van Maldegem i n 1 205 . Twee jaar later huwde hij Maria van
Henegouwen, doc hter van Willem , heer van Chäteau-Thiéri-sur-Meuse en grootoom van
vaderszijde van g ravi n Johanna. De ec htverbintenis met een familielid van zijn vorstin
kon slechts zijn g eestdrift en zijn verknochtheid aan haar aanwakkeren. Een gelegen
heid om die te bewijzen bleef dan ook niet uit, toen Filips Aug ust zijn aanspraak op
Vlaanderen wilde doen gelden . De Franse invasie en de nagenoeg vol ledige bezetting
van het land i n 1 2 1 3 , kondigden Vlaanderens toekomstige lot aan . Ferrand van Portugal,
echtgenoot van g ravin Johanna, moest vluchten naar het eiland Walcheren, maar niet
alle Vlaamse edelen bogen zich voor de overwinnaar. Zij begonnen het verzet te orga
n iseren. In Kortrijk bijeen, kwamen zij overeen hun vaderland n iet aan zijn lot over te
l aten . Robrecht van Béthune werd belast met de verded iging van Nieuwpoort, en
nauwelijks was Filips August, die al te veel vertrouwen had in de onderwerping van
Vlaandere n , terug in Frankrijk of men l iet g raaf Ferrand weten dat hij kon terugkeren.
Samen met twee andere baronnen g i n g Filips van Maldeg hem hem die tijding brengen.
Ferrand kwam onmiddellijk naar Vlaanderen teru g ; alle steden die zich aan Frankrijk
hadden onderworpe n , ontvingen hem met open armen en overal werd de oorlog voor
bereid.
Bij het nieuws van deze afval ligheid, of beter van deze opstand , zon de Franse kon ing
op wraak. Het moest een vreselij ke waarschuwing worden tegen de stoutmoedigheid
van de g rootvazallen. M aar Ferrand kon voor bondgenoten zorgen. De Du itse keizer zou
hem steunen met een formidabel leger, en de g raaf van Bou logne, Renaud de Damartin ,
h a d b i j d e koning van Engeland voor gel ijkaardige medewerking onderhan deld. De
strijd zou besl issend worden. N iet alleen het g raafschap Vlaanderen , maar de monar
chie zelf stond op het spe l . De coalitie dreigde het koni n krijk Frankrijk te verdelen.
Op 27 juli 1 2 1 4 trof de ontzag lijke troepen macht van de confederatie het leger van Filips
August bij de brug van Bouvines, tussen Rijsel en Doornik. Het verloop van die veldslag,
een der bloedigste uit de Middeleeuwen, is u allicht bekend , Ottmar. Heel de Vlaamse
ade l , evenals de contingenten van Henegouwen, Holland en Vlaanderen, stonden onder
het commando van g raaf Ferrand; aan het hoofd van zesduizend Engelsen vormde de
g raaf van Boulogne de rechtervleugel van het Vlaamse leger, terwijl hij ook de
Brabanders, de Saksers, de soldaten van van Brunswijk en een korps van huu rlingen en
avonturiers onder zijn bevel had. I n het centrum had keizer Otto postgevat. Samen vorm
de dat een leger van meer dan honderdvijftigduizend man, waartegen Filips August
slechts een vijfenzeventigduizend soldaten kon opstellen. Die wanverhouding kon de
koning van Frankrijk n iet afschri kken, en zijn d u rf werd met een overwi nning beloond.
Frankrijk was gered .
I k sch rijf hier geen geschieden isboek, sta me dus toe de feiten zo snel mogelijk te schet
sen . De verl iezers werden met dezelfde brutaliteit behandeld als zijzelf gedreigd had
den met hun tegenstanders te doen. De graaf van Vlaanderen werd gevangen
genomen, en een menigte moedige ridders die hem in de strijd met alle middelen had
den gesteund , waren gesneuveld of werden zijn medegevangenen . Onder deze laat
sten bevond zich Filips 1 , burchtheer van Maldegem. Hij had moult bien combattu, zeer
moedig gevochten, zegt een kroniekschrijver, en de Fransen in wiens handen h ij w� s
gevallen , brachten hem naar Parijs, waar hij in een toren werd opgesloten. Daarmee 1s

Na de nederlaag bij Bouvines wordt Ferrand van Portugal, graaf van Vlaanderen en Henegouwen, gevan
kelijk meegevoerd naar Parijs, waar hij zal opgesloten worden in het Louvre. Filips 1 van Maldeghem deel
de zijn lot.

hij n iet de eerste van Maldeghem die het slachtoffer werd van zijn trouw aan zijn vorst,
en evenmin zal hij de laatste zij n .
I n een opsomming van gevangenen van Bouvines, volgend op het gedicht van
Guillaume Ie Breton over Filips August, vind ik de naam van een andere ridder, d ie
mogelijk ook van ons geslacht was : Théri de Ma/enguien. Zou het hier gaan om de heer
van Poele, d ie we eerder ontmoetten in het gevolg van Boudewijn IX op zijn tocht naar
het Oosten? Een derde van Maldeghem , Pieter, volle neef van Filips 1 en zoon van
Geerard en Mathilde, werd ook gevangengezet. Hij herkreeg de vrijheid op aan beveling
van de dame van Montmorency.
Die verschrikkelijke oorlog heeft onze familie dus meedogenloos getroffen. Ge weet
reeds d at Filips van Maldeghem met twee andere ridders door l ist uit de gevangenis kon
ontsnappen. Een Door•1iks kroniekschrijver, Philippe Mouskés, heeft het relaas van haast
al deze gebeurtenissen, waarvan hij getuige was, op sch rift geste l d . Over Filips van
Maldeghem, gevangene van Bouvines, schrijft hij:

l 117

Li castelains d e Maudangien1
De burchtheer van Maldegem
Fu retenus, s'el fist moult bien.
zat gevangen , een goede zaak.
(vv. 2 1 897-98)
En verder verhaalt hij hoe Filips erin slaagde te ontsnappen , samen met twee
lotgenote n , Con rard de Trémoigne en Bernard van Ostermale, de man die de keizerlijke
arend en de standaard van Otto in de strijd had gedragen:
Adont, j'el sai bien sans fail lance,
Uns chevaliers de g rant val lance,
Fel ip pes, ki fu castelains
De Maudang ien , com i l pot ains,
Et Conras de Trémougne ausi,
Et Biernars d 'Ostemale ensi,
De Paris u en prison èrent,
Sans raençon s'en escapèrent.
Car il avoient ung atour ;
Si minèrent la carte entour,
A miénuit en sant issut
Et leur ceval fu rent venut,
Si sant tout ensemble monté;
Viers leur païs sant arouté.
Moult e n fu l i rois coureciés.
(vv. 27753-67)

En dan, zo weet ik zeker,
een ridder met g rote moed,
Filips, die burchtheer was
Van Maldegem, zohaast d it kon ,
en Conrard van Trémoigne ook,
en Bernard van Ostemale ook,
Uit Parijs waar ze gevangen waren
Ontsnapten zonder losgeld
Want ze waren vermom d ,
Z e hadden de kerker ondermij n d ,
Zijn er midden in de nacht u i t ontsnapt;
Hun paarden waren daar,
Ze zijn er samen opgeklommen
En naar hun land gekeerd .
De koning was daarover zeer verbolgen.

Zoals ik reeds vertelde, zuiverde Filips bij zijn terugkeer in Vlaanderen de streek van
de rovers die haar onveilig maakte n .
N a hun wapendiensten aan de g raven van Vlaan deren op de slagvelden, gingen de van
Maldeghems hen op andere terreinen al even opgemerkt terzijde staan.
Franco van Maldeghem, b roer van burchtheer Filips 1 , was kanunnik aan de Sint
Donaaskerk te Brugge. I n 1 232 werd h ij benoemd tot proost, en in die waardigheid was
hij ook kanselier van Vlaandere n . Na de dood van g raaf Ferrand kreeg hij met enkele
anderen de opd racht kon ing Lodewijk de Heilige in Compiègne op te zoeken om het
huwelijk van Maria, dochter en enige erfgename van de g ravi n, met Robert, broer van
de kon ing, bij ede te laten bevestigen en goedkeuren. De akten daarvan werden in juni
1 235 opgeste l d .
H e t volgende jaar verbindt h i j er zich toe samen met Rob recht van Béth une e n een aan
tal Vlaamse leenheren het verdrag dat de koning en g ravin Johanna te Péronne gesloten
hadden, te doen naleven. In de periode dat Franco van Maldeghem proost was te
Brugge omschreef de vorstin, aan wie het land zoveel n uttige instel lingen te danken
heeft, nader welke taken en voorrechten het kansel ierschap van Vlaanderen inhield, en
voorzeker was hij het d ie deze hervorming heeft teweeggebracht.
Na de woelige eerste regeringsjar en van Johanna van Constantino pel zien we de rust in
Vlaanderen terugkeren . Feesten en toernooien zijn opnieuw het vermaak van de ridder
schap. Op het toernooi van Compiègn e in 1 238, waaraan zowat de hele Vlaamse adel
deelnam, schitterde Willem, burchtheer van Maldegem .
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M. van Reiffenberg, die deze kroniek heeft gepubliceerd, was van mening dat het hierbij gaat om
Dierik van Maldeghem; de passage hierna stelt hem in het ongelijk.

Toen de goede gravi n Johanna stierf, liet ze de rijke erfenis van Vlaanderen en
Henegouwen aan haar zuster Margareta over. Het d u u rde niet lang of de strijd zou weer
opflakkere n .
Uit haar beide huwelijken, respectievelijk met van Avesnes en van Dam pierre, h a d
Margareta kinderen, e n n o g tijdens het leven van hun moeder eisten deze vorsten hun
eventuele rechten op de kroon o p . Die twist, waarbij e e n moeder trachtte haar kinde ren
te onterven en kinderen hun moeder de schandalen uit haar verleden verweten , beslaat
een lange bladzijde in de geschiedenis. U iteindelij k aanvaardden beide partijen de
bemiddeling van Lodewijk de Heilige, en er zijn geschriften bewaard uit 1 245 waarin de
Vlaamse edelen beloven diegene als hun vorst te erkennen die door de koning van
Frankrijk zou worden aangewezen . In d ie oorkonden wordt ook Willem, b u rchtheer van
Maldegem verme l d .
Het ziet ernaar u i t dat deze Wil lem bij Margareta hoog in aanzien stond . 1 n 1 24 7 en 1 248
kreeg hij de opdracht een aantal geschil len te regelen die ze onder meer had met Floris,
g raaf van Hollan d , aangaande Zeeland. Vijf jaar later bezoekt hij hem opnieuw, n iet als
vredesgezant deze keer, maar met het zwaard in de hand om er M arg areta's belangen
te verded igen tegen de aanspraken van haar zoon Jan van Avesnes . De Vlamingen
ontscheepten bij Westkapelle op het eiland Walcheren, maar leden er een bloedige ne
derlaag . Haast alle Vlaamse ridders verkozen er de dood boven de overgave . Willem
van Maldeghem was één van hen.
O p het eind van de 1 3de eeuw is het g raafschap Vlaanderen meer ontredderd dan ooit
tevoren. G raaf Gwijde had lange tijd te lijden van de l i sten en het gewel d van Filips de
Schone en zag zich uiteindelijk gedwongen de opdringerigheid van de Franse koni ng
m e t de wapens af t e slaan . Toen hij samen m e t zi j n dochter onrechtmatig g evangen
werd gehouden i n Parijs , werd Gwijde daar d oor de koning van hoogverraad
beschuldi g d . Het opperste gerecht waarvoor hij moest verschijnen, heeft deze
beschuldiging nietig verklaard , waardoor de g raaf vrijuit g i n g , maar zijn dochter
Fi lippine van Vlaanderen bleef in handen van de kon i n g . Al dergelijk onrecht kon niet
anders dan zich ontladen, en verontwaardigd verkl aarden de Vlamingen de oorlog .
Hier zien we dan de g rootste en edelste figuur van ons geslacht naar voren treden ,
burchtheer Filips 1 1 1 van Maldeghem. Hoewel de Fransen in Vlaanderen ingrepen en erin
slaagden nagenoeg overal de opstand te smore n, weigerde de stad leper elke onder
danigheid. Filips van Maldeghem kwam de geboortestad van zijn moeder Elisabeth
Belle ter h u l p , en organiseerde een waarlijk held haftige verded i gi ng tegen de
belegeraar, Karel van Valois. Met als aanvoerders de g raaf van Bergues* en Hendrik,
graaf van Schomberg, verbleven in leper ook drieduizend Du itsers, en d it onver
schrokken garnizoen verwierf de roem de stad gespaard te hebben. De Fransen brand
den de buitenwijken plat en trokken uiteindelijk terug naar Brugge, waar hun koning
verbleef.
Filips van Maldeghem wilde de strijd verderzette n . Als enige toonde hij zich bereid tot
de dood om zijn vorst te verdedigen, waarmee hij het bewijs leverde van zijn uitzonder
lijke trouw, zoals de kroniekschrijver van Saint-Bertin het aantekent.
Spijtig genoeg waren er maar wei nig die hem hierin navolgden. Vroegere bondgenoten
van g raaf Gwijde werden afvall i g , de Duitse keizer en de koning van Engeland l ieten
hem in de steek, en weldra werd bijna g ans Vlaanderen onderdanig aan de Franse kon
ing. Zijn goud had de balans doen overslaan. Karel van Valois l iet de plaatsen die tegen
hem versterkt waren, ontmantelen en l iet de terreur van Fran krijk doorheen de Vl aamse
Eigenlijk Sint-Winoksbergen.
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gouwen weerkl inken . Kort voordien had Aardenburg, een stadje niet ver van Maldegem ,
het g ewaagd zijn m u ren weer op te trekken e n zijn antipathie voor Frankrijk laten blijken .
Karel van Valois zou dat stoutmoedige optreden afstraffen en rukte tegen Aardenburg
o p . Toen hij dat vernam, vatte Filips van Maldeghem het gedurfde plan op verzet te
bieden tegen Karels voornemen . Hij ronselde een legertje van ongeveer duizend man
en ging op de vijand af. Te zwak echter om enige kans te maken in de strij d , viel h ij na
het verl ies van vele manschappen in Franse hande n 1 . Die daad van wanhoop en helden
moed, de l aatste inspanning van een man die zijn leven voor land en vorst wilde geven,
verd iende i n d e annalen geboekstaafd te worden. Filips van Maldeghem werd er
opg eteken d met de toen aam de LOYALE, de G ETROUWE. Een terechte erkenning:
toen Filips 1 1 1 dit nobele voorbeel d van verknochtheid aan g raaf Gwijde stelde, was de
vorst door al zijn vroegere vrienden in de steek gelate n . Ze zijn niet zeldzaam , de l u i die
in voorspoed aan uw kant staan; zij die bij tegenslag n iet weglopen, die zelfs bij nood
meeleven en tot in de dood trouw blijven , dat zijn pas mensen die bewondering en lof
verdienen.
Vanaf zijn gevangenneming vernemen we n iets meer over Filips 1 1 1 tot 1 307. Karel van
Valois had beslag gelegd op zij n hebben en houden en zijn kasteel in Maldegem laten
platbran den . Gans zijn vermogen werd aan een Franse ridder geschonken , met name
aan Alampsus van Montigny om er, h ijzelf en zijn nageslacht, voor altijd het nut en genot
van te hebben. Het is n iet bekend hoe Filips 1 1 1 zijn eigendommen herwonnen heeft.
Mogelijk was dat al in 1 305 in gevolge de vrede van Athies-sur-Orge.
Terwijl Filips van Maldeghem in Frankrijk gevangen zat, kwam het tussen g raaf Gwijde
en Karel van Valois tot een door wanhoop geïnspireerde oplossing: de overwonnene
g i n g zich op genade of ongenade overgeven aan de koni n g , samen met zijn twee oud
ste zonen en een gevolg van een veerti gtal Vlaamse edelen, waaronder Willem van
Maldeghem , echtgenoot van Maria van Gavere, en Jan van Rode, echtgenoot van
Katherina van Maldeghem . De eerste was een broer, de andere een schoonbroer van
Filips 1 1 1 . Tot aan het bestand van 1 305 bleven al deze ridders opgesloten in d iverse
kastelen . De manier waarop ze daar behandeld werden , kon niet anders dan de veront
waardiging van de Vlamingen opwekken en zou de vresel ijke opstand uitlokken die in
1 302 tot de bloedige nederlaag van de Fransen bij Kortrijk zou leiden .
I n de eerste jaren onder het bestuur van Robrecht van Béth une zien we Filips 1 1 1 opn ieuw
naar voren treden . In 1 307 werd h ij als bu itengewoon gouverneur naar Brugge gezon
den , vergezeld van Wil lem van Nesle en G i l lis, genaamd de Clercq, vertrouwensman
van g raaf Robrecht. Brugge deed alle denkbare inspanningen om een vredesbestand
met Frankrijk uit de weg te gaan , en de gezanten van Robrecht moesten trachten de
Bruggelingen tot rede te brengen. Dergelijke opdrachten getuigen genoegzaam van het
vertrouwen dat in de heer van M aldegem werd gesteld. Historici zijn het erover eens dat
hij zeer geliefd was door Robrecht van Béth une. Het was de verdiende beloning voor
een nooit aflatende trouw en een toewijding waarvoor geen offer te veel was.
Daarmee eindigt wat we weten over deze illustere man; zelfs de precieze datum van zijn
dood is n iet bekend. Al leen bewijzen charters van 1 3 1 1 en 1 3 1 3 dat hij in dat laatste jaar
nog in leven was. Maar wat maakt het eigenlijk uit dat het eind van zijn roemrijke leven
door een waas omgeven is? De held van onze stam, is dat niet Filips 1 1 1 ? Heeft hij door
zijn voorbeeld van trouw en loyaliteit in zekere zin niet een levensdoel vervuld met onver
g ankelij ke waarde, een doel dat ook de onwrikbare leven��egel is voor zijn afstam
melingen?
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Het ogenblik nadert waarop het voor de Vlaamse adel moei l ijk wordt partij te kieze n.
Moeten ze het vaandel van de g raaf volgen en zich aansluiten bij he t l e ge r van de
Franse kon i n g , de erfvijand van Vlaandere n , of moeten ze, solidair met de ambachte n ,
het vaderland verdedigen onder de werkelijk i l l ustere f i g u u r di e weld ra h e t l o t in handen
zal neme n , de vermaarde ruwaard Jacob van Artevelde? In zo'n omstandigheden was
twijfel gerechtvaardi g d . Hoewel men degenen die Lodewijk van Nevers b leven steunen
geen verwijt kan maken , moet toch toegegeven worden dat hen die hun leven waagden
voor Vlaanderen evenmin een blaam treft. De situatie was gewichtig en gespannen .
Welke zijde koos Filips I V, burchtheer van Maldegem? Ronduit geze gd, hij bleef trouw
aan zijn wettige soeverein en volgde hem. Laat ons de feiten bekij ken . De oorlog tussen
Engeland en Frankrijk dreigde heviger te worden dan ooit tevoren . Meegetrokken naar
de kant van de Engelse koning Edward 1 1 1 , g ingen de Vlamingen het invasieleger ver
sterken dat er zich op voorbereidde Frankrijk binnen te val l e n. Ook de hertog van
Brabant en de graaf van Henegouwen trokken met hen op. Men moet toegeven dat de
heren van Vlaanderen daar goede reden voor hadden. Ook de van H alewijns, de van
Gistels, de Vilains, de van G ruuthuses en zove le anderen schaarden zich onder de
Engelse vlag .
Weldra bereikte men Picardië, d at onder vuur en bloed kwam te l iggen. Het leger van
Filips van Valois kwam de oprukkende troepen een halt toeroepen. De g raaf van
Vlaanderen was daar met zijn getrouwe n, en bij een treffen te Lihons in Santerre1 werd
Filips van Maldeghem dodelijk getroffen . Dat was enkele jaren voor de slag b ij Crécy,
waar zoals bekend , Lodewijk van Nevers hetzelfde lot zou ondergaan .
Filips IV van Maldeghem had , samen met tal van Vlaamse edelen en Brabantse ridders,
zijn aandeel i n het verdrag van Mechelen van 3 1 maart 1 336. Daarbij werd een eind
gesteld aan de geschi llen tussen hertog Jan van Brabant en Lodewijk van Vlaandere n .
Het werd i n Dendermonde ondertekend. Het is m i j niet bekend waarom F i l i p s I V in het
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obituarium i n de kerk van d ie stad Ie grand seigneur de Ma/deghem wordt genoemd.
Zi j n h eld h aftige dood d aargelate n, is er in zi jn l evens loop wei nig dat e e n dergel ijke titel
rechtvaard igt; beter zou die passen bij zijn vader of zijn zoo n , zoals aanstonds blijken
zal.
Die zoo n , Filips V, kastelein van Maldegem, speelde een opmerkelijke rol i n de Vlaamse
geschiedenis. Lodewijk van Male deed herhaaldelijk een beroep op hem en op zijn
advies, en d at al van b ij het begin van zijn bestuur. Filips van Maldeghem treedt op als
getu i g e bij zowat alle belangrijke verdragen van di e tij d , onder meer betreffende het
land van Flobecq en van Lessen tussen Lodewijk, graaf van Male, en Margareta, g ravin
van Henegouwe n , op 23 april 1 353. H ij ontving van zijn vorst de hoogste blij k van
vertrouwen , toen h ij tot ruwaard van Vlaanderen werd benoemd bij afwezigheid van de
graaf op 1 2 december 1 360 en 8 oktober 1 363.
Alsof d e moeil ijkheden op eigen bodem die ijzersterke persoonlijkheden nog niet
genoeg o peisten , moesten Filips van Maldeghem en twee van zijn zonen gaan deelne
men aan de oorlog i n B retagne. We treffen hen in de slag bij Au ray om de rechten te
steunen van de jonge g raaf de Montfort, zoon van Margareta van Vlaanderen, tegen de
i n h ali g e Charles de Blois.
I n 1 373, het jaar voor zijn dood , h uwel ijkt Filips van Maldeghem zijn zoon Floris uit aan
een natuu rl ijk kind van g raaf Lodewijk van Male; uit waardering voor deze verbi ntenis
schonk de g raaf zijn dochter verscheidene erfdelen als bru idsschat.
Een andere zoo n , Lodewijk van Maldeghem , viel als slachtoffer i n een der burgeroor
logen d ie Vlaan deren bleven ontredderen . H ij werd gedood bij Assebroek, toen de
Bruggelingen d aar op 3 mei 1 382 d oor de Gentenaars verrast werden.
Filips V I , oudste b roer van Floris en Lodewijk, zag in die dagen zijn kasteel en domein
te Maldegem door de Gentenaars verwoest. Hoewel uit officiële akten n iet b lijkt dat hij
zich i n het politieke gebeuren van d ie tijd heeft gemengd, getuigt de vernieling van zijn
goed er toch van d at hij geen partij had gekozen voor Gent, en daarvoor werd h ij door
de ambachten streng afgestraft. Heel het platteland werd i n die tijd door hen verwoest;
de kastelen van de heren d ie niet van hun gezindheid waren, werden zonder erbarmen
in brand gestoken en geruïneerd . Aldus moest Fi l ips VI Reesinghe, het oude kasteel van
zijn voorouders, achterlaten en verbleef van dan af nu eens in Dendermonde, dan weer
in Moerzeke.
Geerard van Maldeghem, een van zijn zonen, speelde een voorname rol aan het hof van
Jan zonder Vrees en van Fil i ps de Goede. Als raadsman en kamerheer van beide
vorsten , was hij ook baljuw van Brugge en van het Vrije, nadat h ij die functie al had
vervu ld voor stad en gewest van Dendermonde. Afwisselend d i plomaat en krijgsman ,
ontmoeten we hem i n 1 402 bij het beleg van Gorkum in Hollan d ; in 1 429 is hij daar als
ondertekenaar, in naam van zijn vorst, van het verdrag tussen Jacoba van Beieren en
h aar oom Jan van Beieren. Zijn zegel is aan de akte van de overeenkomst gehecht. In
1 42 1 h a d Filips de Goede he m al e e n gel ijkaardige zending opgedragen om bepaalde
gesc h i llen tussen Holland en Zeeland bij te leggen.
Over Filips V I I , oudste broer van Geerard , valt weinig bijzonders te vermelden . Hij was
aanwezig op het g rote toernooi dat de heren van Gru uthuse en van G istel in 1 392 te
Brugge i n richtten , en dat is alles wat we weten over hem.
Zijn oudste zoon, Filips V I I I , heeft evenmin veel herinneringe � nagelaten. Net als de
meeste van zijn voorzaten werd hij het slachtoffer van de burgeroorlogen die Vlaanderen
toen teisterden. De wraak van het volk spaarde ook zijn bezit n iet. Wij hebben eerder

gezien dat h ij lid was van een broederschap van ridders, die als doel had in dienst te
staan van vorst en edelvrouwen; hun devies was het cijfer XI I I ! omringd door een
hoppekrans. Daarmee houdt ook over hem onze kennis op.
De oudste tak der van Maldeghems staat op het p unt uit te dove n , want ook Filips IX zal
sterven zonder nakomelingen. Zijn levensloop toont ons nobele en g rootmoedige
daden. I n dat opzicht toont hij zich de waard ige erfgenaam van de g rote naam van
Maldeghem en vormt h ij een waardig slot. Nochtans zijn enige feiten uit zijn private l even
van aard om een schaduw te werpen over dit tafereel . Als ge over de bed roevende feit
en waarop ik hier zinspeel zult lezen, mijn beste Ottmar, dan zult ge ongetwijfeld met mij
dat plotse verval betreuren, de morele ondergang van één man, die daari n al wat hem
omringt, meesleurt. Toch zult ge zien dat het bloed van Filips 1 1 1 al zijn adel heeft
bewaard, wat genoegzaam blij ken zal uit het vervolg van deze geschiedenis.

Zegel van Filips V (+ 1 374), echtgenoot v a n Sibille van Borssele.
Op dit zegel zien we in het midden een helm, bekroond door de blekersgieters waarmee water over het
laken werd gesproeid. Onder de helm het schuingeplaatste wapenschild van Maldegem. In het randschrift:
S' PHILIPPI DNI DE MALDEGHEM. (ARA, zegel nr. 1 474).
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Filips IX i s één der van Maldeghems die i n d e annalen van Vlaanderen een schitterende
p laats heeft verworven . De geschiedschrijvers Jacques Meyer en Enguerrand de
Monstrelet verhalen hoe hij de dappere Simon de Lalaing in 1 452 redde, toen deze viel
m i d den in een besch ietin g door de Gentenaren bij Zweveze le. Zoals gebruikelijk bleef
de afstraffing van deze heldendaad n iet lang uit: het kasteel van Reesi nghe werd
andermaal door de opstan delingen vernield.
I n 1 467, bij d e i ntrede van hertog Karel van Bourgondië in Gent, werd Filips I X met
Lodewijk van Gruuthuse, de Commines en andere beroemdheden ermee belast de
oproerige Gentenaars tot kalmte aan te manen . Na de dood van Karel de Stoute wordt
zijn pol itieke rol zo mogel ij k nog belangrij ker. Om te trachten de koning van Frankrijk van
z ijn veroveringsplannen te doen afzien, had hertogin Maria hem een eerste delegatie
gestu u rd , samengestel d uit haar meest betrouwbare raadsl iede n. De Staten van
Vlaanderen vroegen al gauw dat nog een tweede afvaardiging zou vertrekken, en weer
was Filips IX van Maldeghem onder de uitverkorene n. Met smeekbedes en beloften
deden ze een beroep op het rechtvaard igheidsgevoel van de koning, maar zonder
resultaat. De bekende Phil ippe de Commines brengt in detail het relaas van deze
vergeefse onderhandelingen; alle feiten waarvan hier sprake is, staan in zijn onsterfelijke
memoires opgetekend . Sta me dus toe , mijn beste Ottmar, er nog even mee verder te
g aan .
De list en de stoutmoedigheid van de kon ing hadden deze keer verschrikkelijke gevol
gen. De Gentse gezanten kregen van hem de verzekering dat hertogin Maria van
Bourgondië zich naar andere raad sch ikte dan die van de Staten-Generaal. De kon ing
had hen de brieven van de hertogin voorgelegd, en toen ze zich bij hun terugkeer naar
hun vorstin begave n, aarzelden ze n iet haar du bbelzinnigheid en leugen aan te wrijven.
Bij dit nieuws kende de woede van de Gentenaars geen g renzen meer: er moest b loed
vloeien om hen tot kalmte te brengen. Dood aan de onwaardige raadsheren die zich aan
z u l ke onderhandelingen hadden gewaagd en die het volk bedriegen ! * Het scheelde niet

Die tweede delegatie, waarvan de Commines zegt dat ze "n 'estoient cfue bestes et gens de ville, la
pluspart'', was er de oorzaak van dat ook de Staten de list van de Franse koning niet doorhadden: het

gevolg was dat de raadslieden Humbercourt en Hugonet, deze laatste toen heer van Middelburg-in·
Vlaanderen, op de Vrijdagmarkt werden terechtgesteld.

Filips IX van Maldeghem was lid van de commissie die moest oordelen over de handelwijze van Hugonet
en Humbercourt, die nadien terechtgesteld werden op de Vrijdagmarkt te Gent.
(Schilderij van E . Wouters, 1 870, Musée d'Art Moderne et Contemporain, Luik, voorstellend "Maria van
Bourgondië smeekt om genade voor haar raadgevers Hugonet en d'Humbercourt").

veel of de hertogi n zelf moest voor haar leven vrezen . Tevergeefs vraagt ze g ratie voor
haar ministers; men dwingt haar de rechters te benoemen aan wie men desnoods het
doodsvonnis zal ontrukke n.
Onder h e n d ie i n deze beroemde commissie zetelden, de opperste jury die e e n oordeel
moest vellen over mannen die voord ien zoveel macht hadden en geëerd werden, was
Filips IX, heer van Maldegem . De slachtoffers werden aan het volk overgeleverd , dat hen
luidkeels voor zich opeiste. De geschiedenis verte lt ons niet of de rechters tot een
eensluidende beslissing waren gekome n. We weten niet of Filips I X de moed had zich
te verzetten tegen deze uitingen van blinde woede en wraakzucht, dan wel of hij zo zwak
was ze lafhartig in te volgen . Het is spijtig voor de reputatie van de rechters dat de
geschiedenis processtukken van die aard haast nooit heeft nagelaten .
Zeker is wel dat de burchtheer van Maldegem , ondanks een kloof van eeuwe n, d e oude
feodale tradities van zijn voorouders bewaard schijnt te hebben , en niet meer dan hen
geneigd was te buigen voor de nieuwe macht van een gestaag opkomende burgerij . die
de laatste resten macht der oude aristocratie d reigde af te stoten . Wegens een mi sdrijf,
een mésus tegenover de stad Gent zoals het Bouc van memorien van die stad het
noemt, werd Filips er gerechtelijk toe veroordeeld op zijn kosten vier zuilen te laten
maken en oprichten op de vier hoeken van de vismarkt; op elk daarvan moest een witte
leeuw staan met een banier met het wapen van Oostenrijk, Bourgondië, Vlaanderen en
Gent.
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De vroegere vismarkt te Gent, nu G roentemarkt, met de vier zuilen die Filips IX van Maldeghem volgens
vonnis moest oprichten. (Gravure uit A. Sanderus' Flandria lllustrata, 1 645).

I n zijn boek Bijdragen tot de kennis van het oude strafrecht in Vlaenderen, Gent, 1 835,
p. 1 87-88 zegt Cannaert dat men lange tijd de misdad i gers aan deze kolommen heeft
gegese l d , en d at ze in 1 785 afgebroken zijn omwi l l e van hun ouderdom. De vismarkt van
Gent was toentertijd waar nu de g roentemarkt gehouden wordt. Sanderus heeft het in
zijn Fasti consulares rerum Ganda vensium ook over die zuilen en heeft ze zelfs in
g ravure l aten afbeelden. H ij meende dat ze waren opgericht door Simoen Borluut en
J acob d e G rutere. Die misvatting werd rechtgezet door Can naert, die aantoonde dat ze
er kwamen in uitvoering van een von nis waarbij Filips van Maldeghem gestraft werd
wegens een inb reuk op de vrijheden van de stad Gent. Om welke inbreuk het precies
g aat, wordt in het Bouc van memorien n iet nader omschreven. Waarschij n l ijk had de
heer van Maldegem slechts een geringe daad van vergelding gestel d tegenover de
Gentenaren voor tal van mésus van hun kant tegenover zijn familie.
Met het einde van de levensloop van Filips IX, heer van Maldegem, voor ogen, ben ik
geneigd d it liever naar de vergetelheid te verwijzen . Voor zijn reputatie zou het beter
u itkomen dat de historische nauwgezetheid plaats ruimt voor morele schroom . Toch
heeft de waarheid haar rechten , en uiteindelijk kan de smet van een aantal misstappen
even leer- en heilzaam zijn als de lofzang op deugden. Over�gens, de notities van de
heer van Grimarez dienen me tot leidraad, en als daarin iets voorkomt over l eden van
onze fam i l ie, dan wil dat zeggen dat het voor hem het vermelden waard was. Waarom
het dan verdoezelen?

Vóór het jaar 1 459 was Filips IX gehuwd met Jeanne de Wavri n , zuster van P hi l i ppe, heer
van Wavri n . Volgens Rombaut de Dappere zou het een opmerkelijk mooie vrouw
geweest zij n : een schoone joncvrauwe. Filips kreeg bij haar slechts één kind, een zoon,
die jong stierf1 , en naar het schijnt zou hij we l d ra de hoop verloren hebben uit die
echtverbintenis nog andere kinderen te zien geboren worden . Om d ie reden of om wel ke
andere ook begon de heer van Maldegem zijn gezel l i n te verwaarlozen en verliet hij haar
uiteindelijk ook. Weinig bekommerd om de kritiek van de mensen, g i n g hij een
Antwerpse weduwe, op wie hij verliefd was, zijn honneurs bewijze n .
Ongetwijfeld heeft Jeanne de Wavrin aanvankel ij k getracht h e m met smeken en
redeneren terug te krijgen, maar Fil i ps bleef er d oof voor en lapte al zijn p l ichten aan zijn
laars door heimelijk by nachte zijn maîtresse te huwen op 21 september 1 475.
Daarover was zijn wettige echtgenote zo verontwaard igd dat ze niet aarzel de hem aan
te klagen bij de geestelijkheid en bij de burgerlijke overheid . In de loop van september
en oktober 1 476 verklaarde de rechtskamer van het Vrije , di e zich over deze schan
dalige feiten moest buigen, d at ze alvorens een schikking te treffen , het advies van de
faculteit van Leuven wou inwinnen. Hoe dit b u rgerlijk p roces afliep, weet i k niet. Filips
was te machtig en bekleedde in Vlaanderen een te hoge positie om hem makkelijk te
kunnen veroordelen. De d roevi ge zaak b leef dan ook jarenlang aanslepe n . Jeanne de
Wavri n bleef echter onvermoeid de geestel ijke gezagsdrage rs aanspreken om rec ht te
vragen. Haar verdediger, kanunnik Antoi ne Dubuisson van Arras , trok naar Rome om e r
e e n definitieve uitspraak te bekomen, e e n haast onmogelijke zaak, zoals hij nadien
schreef. Op 1 0 juli 1 480 bracht hij de arme vrouw op de hoogte van de moeilijkheden
die hij ondervond: "Ik hoop", schrijft hij n iettemin, " resu ltaat te halen en u binnenkort een
b rief met een beslissing te kunnen overmaken in uw belang , dat hij volstrekt niet met zijn
concubine mag samenleven op straffe van excommunicatie" .
-

-

Uiteindelijk werd Filips IX i n de ban gedaan en moest hij zijn maîtresse verlaten, maar
helaas, J eanne de Wavrin heeft haar echtgenoot nooit teruggehad . Tu ssen hen waren
alle banden verbroken . Wee de gezinnen waar zulke feiten zich voordoen ! Ze eindigen
steeds i n materiële en morele ontredderi n g . Onder alle opzichten zijn de gevolgen
bedroevend . Robert van Maldeghem, heer van G rimarez, vertelt ons de afloop van deze
zaak en de dood van Filips I X op 29 december 1 483 als volgt:
" Het zag er naar uit d at de heer van Wavrin zijn dagen zou eindigen zonder erfgename n:
l sabeau de Croy, dochter van Jean 1 , heer van Chimay, en van Maria de Lalai n g , had
hem geen kinderen geschonke n; evenmin had genoemde heer van Maldegem kinderen
bij zijn vrouw Jeanne, enige zuster en dus erfgename van Jean de Wavrin , en daarmee
ook geen vooruitzicht op opvolging in het goed van zijn schoonbroer. Zo kreeg de heer
van Maldegem een zekere afkeer van zijn vrouw. H ij liet haar in de steek, gaf zich geheel
over aan een losbandige levenswijze en verb raste zijn goed , waarop Karel van Halewij n ,
heer van Uitkerke, g rootbaljuw van Brugge en van het Vrije , h e m e e n fortuin aanbood
(als blijkt uit het verdere verloop van het proces) met als doel de heerl ijkheid van
Maldegem te verwerven voor zijn oudste zoon Kare l , en dat is hem gel ukt.

I n zijn geschriften vermeldt Corneille Gaillard d a t er aan dit k i n d e e n herinnering bewaard bleef in d e
kerk van Lauwe op de Leie, tussen Menen en Kortrijk. H e t ging om een glasraam d a t in 1 578 vernield
werd, samen met de andere ornamenten i n die kerk, en waarop Filips van Maldeghem afgebeeld
stond samen met zijn vrouw Jeanne de Wavrin en hun kind. Achter hen stond de heilige bisschop
Aubertus, met naast hem een ezel, beladen met manden brood. Gaillard aanzag de ezel voor een
beer: "Een bisschop met eenen beer neffens hem".
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Filips van Maldeghem g i n g zich i n Dendermonde vestigen, en met Antwerpen in de
bu urt werd hij d aar verliefd op een jonge weduwe, Clémence S'Clercs, met wie hij een
tij d lang i n concubinaat l eefde. Hij verlooc hende zichzelf zozeer dat hij haar heimelijk bij
n ac hte h uwde op Sint- Matthe usdag 2 1 september 1 475, en daarmee van de ene
schande in de andere vie l . Door excommun icatie was hij dan gedwongen haar te ver
l aten .
O p een d a g toen hij van Moerzeke n aar Maldegem reed , werd hij onderweg getroffen
d oor een beroerte, waardoor hij gedeeltelijk het spraakvermogen verloor. Hij werd naar
Brugge overgebracht, naar de woonst van genoemde heer van U itkerke in de Ezelstraat,
waar hij drie dagen later, op 29 december 1 483, feestdag van Si nt-Thomas van
Canterbury, tussen acht en negen uur 's avonds stierf, zonder kinderen na te laten. Met
hem stierf de rechtstreekse lijn van het huis van Maldeghem uit; het naamrecht en het
volle fami l iewapen kwamen d aardoor toe aan de zijtak, die voortleefde in de heren van
Lei schoot.
Drie dagen voordien, op 26 december, had Filips door schijnverkoop, i n feite door
schenki n g , afstand gedaan van de heerlijkheid van Maldegem en haar afhangende,
Reesinghe en Halli nks, ten voordele van Karel van Halewij n , oudste zoon van Kare l ;
daardoor waren zij n b e id e zusters en naaste erfgenamen e rvan verstoke n. Karel van
Halewijn kwam er maar in het genot van dertien j aar en negen maanden later, op 26 sep
tember 1 497. De verwerving en verkoop onder voorwendsel van schenking van
genoemde heerlijkheid blij kt d u i delijk uit het p roces dat daarvan opgemaakt is door
Jean de S i lly, heer van Risoit en Bernissart, en lwein van Ophem, heer van Nederijsse,
een proces d at meer dan d rieënveertig j aar aansleepte, tot in 1 526".
Het relaas van Robert v a n Grimarez geeft ge e n motief t e r verontschuldiging van Fi l i ps
IX. Wat immers te zeggen van een man di e zijn vrouw in de steek laat en er niet voor
terugschrikt in het geheim een andere te trouwen? Wat te zeggen van een broer d ie heel
zijn fortu i n , gans zij n familiepatrimonium overdraagt aan vreemden , zonder rekening te
houden met de rechten van zijn zusters en evenmin met d ie van andere verwanten?
Zoiets is met geen redenen goed te praten , zelfs niet met de beste wil ter wereld.
In een ander Nederlandstalig memoriaal zijn nog andere details terug te vinden, die het
re laas van de heer van G rimarez bevestige n.
De vervreemding van de heerlijkheid van Maldegem ten gunste van Karel van Halewijn
kon slechts doorgaan onder voorwaarde van een akte van onterving van de zusters van
Filips IX en met hun instemming. Eén van beiden, Maria van Maldeghem , ook genaamd
van Reesinghe, was achterlijk en handelde slechts via haar voogden, waaronder Karel
van Halewijn zelf. Margareta van Maldeghem, gehuwd met Francesco Cavalcanti, moest
met alle denkbare middelen overgehaald worden. Desondanks weigerde ze haar
toestemming. Na veel weerstand en tranen was er een laatste onderhoud, waarbij ver
scheidene vrienden van de beide fami lies aanwezig waren. Margareta was de strijd
moe, g af uiteindelijk toe en aanvaardde wat men haar in ruil voor haar rechten op het
patrimonium aanbood: een schamele geldsom en een l ijfrente. Maar, zegt de auteur, ik
heb horen zeggen dat ze er nooit iets van aangeraakt heeft, want n iet lang daarna stierf
ze: Daer af, soe ic gehoirt hebbe, zy noyt niet af ontfangen en heeft, want zy corts daer
na sterft.
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Ge weet dat dit al les resu lteerde in een proces dat meer dan veertig jaar zou duren. Het
gevolg van de levensstijl van Filips IX was de verkwanseling van al zijn goed, de onder
gang van zijn familie, onderlinge geschillen d ie tot voor het gerecht kwamen, en bove
nal l ijden en geestelijke el lende d ie tot de dood hebben geleid.

Ge zult u ongetwijfeld afvragen, mij n beste Ottmar, wat er na al die beslommeringen
geworden is van de beklagenswaardige Jeanne de Wavri n . Ze heeft zich teruggetrokken
in Rijsel en er een vroom, maar d roef leven geleid . I n haar oude dag werd ze door een
vreselijke kwaal geslagen : haar tong verschrompelde en ze verloor het spraakvermo
gen. Omstreeks 1 488, ze was toen ongeveer tweeënzeventig jaar oud, werd ze door
bemiddeling van de Moeder G o d s genezen . De herinnering aan dit m i raculeuze feit
werd bewaard in een geschrift dat hing in de kapel van Onze-Lieve-Vrouw-O ntvangenis
i n het klooster van de Goede Dochters i n de Si nt-Katherinastraat te Rijse l . De vrouwe
van Maldegem was er, zegt de heer van G rimarez, voorgesteld "in een houten beeld,
gekniel d , met witte hoofddoek en zwart habijt als een wed uwe" . Uit dankbaarheid voor
haar genezing schonk Johanna aan het klooster een rente van 1 6 pond 1 4 schel l ingen
9 g roten, met last van zestien missen per jaar.
De juiste datum van haar overlijden heb ik niet kunnen vinden, maar stukken uit ons fa
mil iearchief tonen aan d at ze in 1 498 nog leefde.
Zoals ik u tot hier toe, beste Ottmar, zo goed als ik kon en in detai l de lotgevallen van
onze fam ilie heb beschreven, zo moet ik ook nog even stil staan bij het afsterven van
Filips IX. De omstandigheden daarvan zijn zonder meer gedenkwaard i g. Met hem houdt
de oude afstammingslijn der van Maldeghems o p te bestaan en sluit zich het g raf boven
de laatste rechtstreekse erfgenaam van de oude kasteleins van wie wij de geschiedenis
hier hebben geschetst.
Hij stierf in een vreemd huis, omringd door zogenaamde vrienden, die slechts zijn sch it
terende patrimonium op het oog hadden. Alsof het niet de uitvaart betrof van een
overledene, maar wel de begrafenis van onze naam , van ons verleden , van ons huis,
spaarden de van Halewijn-Uitkerkes niets om die met de g rootst mogelijke plecht
statigheid te omringen. De memoires van de heer van G ri marez brengen ook daarvan
het relaas. Is dat geen passend sluitstuk voor de annalen van deze familietak?
Filips IX had gevraagd om in de kerk van Maldegem begraven te worden ; het cere
monieel van de overbrenging van zijn stoffe lijk overschot verl iep als volgt:
"Op 1 januari van het jaar 1 483, om één uur na de middag, werd zijn l ichaam uit het huis
van de heer van Uitkerke gedragen, en als volgt begeleid:
Voorop , aan het hoofd van de rouwstoet, het g rote wapenbord; daarachter stapten de
vier bedelorden op, richting Kruispoort;
dan volgden de pastoor en de geestelijkheid van de parochiekerk van Si nt-Jakobs;
daarachter werd zijn rijpaard , met zwart dekkleed , aan de hand geleid;
d an werd zijn ontvouwen penoen1 gedragen , gevolgd door de eveneens ontvouwen
g rote standaard met het volle wapen van Maldegem , de helm met dekkleed van goud
bezet met hermelijn, met het teken van twee gieters of l innensproeiers ru g-aan-rug ,
rijzend uit een gouden kroon met hoge fleurons;
de wapenrok werd gedragen op een kleine baar;
het zwaard en de handschoenen;
de sporen met de wieltjes erop;
daarachter werd het paradepaard aan de hand geleid, een mooie schimmel, getooid
met zwart fluweel d at tot aan de g rond reikte;

Rombout de Doppere heeft het als volgt over deze uitvaart: Daer naer voerdemen te perde zyn pyon,

daer naer zynen standaert, daer naer zynen hellem, daer naereen grau wyt peerd, daer naer t'carrin,

enz.
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dan volgde de koets of lijkwage n , geheel bekleed met zwarte stof, bezaaid met zijn
wapentekens, en met de katafal k waaronder zijn dode l ichaam lag, de katafalk gedeel
te lijk verhoogd en overlangs met zwart fluweel bedekt , waarop een g root blauwsatijnen
kru is was aangebracht met de vier kwartieren erro n d , met name Maldeghem, Halewij n ,
Reymerswaal en G avere;
terzijde werden vijftig brandende flambeeuwen gedragen, voorzien van het blazoen;
h et lichaam werd begeleid en gevolgd door talrijke ridde rs en edell ieden te paard , allen
i n rouw gekleed;
aan het eind sloten d e balj uw, de bu rgemeester en schepenen en heel de magistratuur
va n Maldegem, Adegem e n Si nt-Laureins de lijkstoet.
Het vol k was zo talrijk komen toelopen, dat men slechts met moeite kon passeren.
Te Maldegem aangekomen , werd het l ichaam tot 's anderendaags opgebaard in de
parochiale Sint-Pieterskerk, waar de clerus e n geestel ijken de wake hielden.
De volgende dag, d i nsdag de tweede van de maand , trok het hele rouwgezelschap
's ochtends in schone orde naar de dienst, die met veel plechtigheid werd gehouden.
Het koor en het schip van de kerk waren behangen met zwart lake n, met daarop de
wapentekens.
Het lichaam werd i n d eze kerk beg raven voor het hoofdaltaar bij zij n voorouders, zoals
hij b ij testament zijn l aatste rustplaats had gekozen " .
Die eenvoudige samenvatting u it d e annalen van de oude tak d e r van Maldeghems zal
volstaan om u aan te tonen d at die i n de gesch iedenis een mooie en voorname plaats
heeft verworven. Straks zul len we zien wel ke rol de van Maldeghems van de zijtak
hebben gespee l d . Wees ervan overtuigd , met hun toewijdi ng aan vorst en vaderland
mogen ze naast de eerste staan .
" Het h u i s van Maldeghem" , zo zegt de heer van G rimarez, "i s steeds standvastig
geweest in zijn trouw aan God en vorsten , zonder dat ambitie, naijver of eigenbelang het
konden doen wan kelen; d aarmee was het steeds als een echt schild tegen rebellie en
ketterij" .
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Om de oorsprong van de zijtak van onze stamboom te vinden, die waar wij toe behore n ,
moet ik, beste Ottmar, terugkeren naar het midden v a n de 1 4de eeuw, naar é é n van d e
zonen v a n Filips V van Maldeghem, d i e de waard igheid v a n ruwaard van Vlaanderen
bekleedde. Die zoon, mainsné, later geboren zoals de kronieken het uitdrukken , was Jan
van Maldeghem. Hij vergezelde zijn vader en zijn broer naar B retagne, naar de slag van
Auray.
Het is een tijd van strijd en ridderschap; wees dus niet verwonderd onze voorou ders
begerig te zien hun b loed te l aten vloeien op het slagveld.
Liane! van Maldeghem, zoon van Jan, rukte in 1 4 1 3 met Jan zonder Vrees op naar Parij s.
Bij hun terugkomst d roeg de hertog hem, H ugues de Lannoy en Hector en Philippe de
Saveuse de bewaking op van Compiègne. Twee jaar later, in 1 4 1 5, sneuvelden Lionel
en zijn broer Nikolaas in de vreselijke slag van Azincou rt, die zovele Vlaamse ade l l ijke
families i n rouw dompelde.
Hun oudste broer, Diederik of Dirk van Maldeghem, onderscheidde zich niet mi nder op
het krijgsveld. We treffen hem reeds aan bij de slag van Othée in 1 408, waarbij Jan zon
der Vrees het leger van de oproerige stad Luik versloeg . 1 n 1 4 1 1 onderneemt hij met
dezelfde vorst de veldtocht in Frankrijk en neemt hij deel aan het beleg van Bourges; in
1 425 verdient h ij bij de slag van Brouwershaven zijn riddersporen , en uitei ndelijk wordt
h ij in 1 429 door hertog Filips de Goede tot gouverneur benoemd van Saint-Dénis bij
Parijs.
Terwijl h ij daar met Jean de Brimeu en de heer van Saveuse verbleef en aan. het hoofd
van een flink aantal manschappen uit Artesië probeerde de stad onder het gezag van
de hertog van Bourgondië te houden, verschenen op een dag, vroeg in de ochtend,
enkele Franse kapiteins bij de stadsmuren en beklommen die met ladders, een verove
ringstactiek die in die tijd zeer gebruikelijk was. Degenen die eerst bin nen waren, haast
ten zich een stadspoort te openen waarlangs, zo schrijft Monstrelet, de anderen in
g roten getale binnenstroomden en op verscheidene plaatsen begonnen te roepen Vil/e
gaignée, gewonnen stad; daarbij beukten ze in op deuren en ramen en vielen ze tal van
huizen binnen, waar ze de vijand troffen . De paniek onder de Bourgondiërs was g root,
en op dat eerste moment van verrassing verdedigden ze zich zo goed en zo kwaad als
maar kon , maar het verlies aan gevangen of gedode manschappen was aanzienlijk. De
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kronieksch rijvers melden d at Diederik van Maldeghem tot de gevangenen behoorde en
d at hij, zwaar gewond tijdens het gevecht, kort daarna aan zijn verwond ingen bezweek.
Despars zegt in zijn Chronijke van Vlaenderen dat de beroemde Jeanne d'Arc tijdens
d iezelfde verrassingsaanval aan het been gewond raakte1 •
Onder het bestuur van Filips de G oede was het niet meteen afgelopen met dergelij ke
bloedige confrontaties; d at zouden ze bin nen de fami l i e van Maldeghem nog ruim
schoots ondervin d en .
I n 1 436 vergezelt Roeland 1 , zoon van Diederik, de hertog bij het beleg van Calais. Maar
weldra zal de strijd binnen het hart van Vlaanderen losbranden, en het is tegen d ie
o pstanden d at Filips van Bourgondië al zijn krachten zal moeten richten . Dezelfde
Roeland van Maldeghem m aakt deel uit van de g rote troep ruiterij die in 1 453 in de
velden van G avere de onhandel bare burgerij van Gent hard gaat afstraffen. Voor hem is
d at trouwens ook een persoo n l ijke wraak: hadden zij het jaar voordien niet Aardenburg
geplund erd , e n had hij hen niet het huis van zijn familie zien verwoesten?
Een van zijn zonen, Diederik van Maldeghem, zal in trouw aan de edele traditie van zijn
stam sterven b ij een bestorming tijdens het beleg van Neuss in 1 47 4.
Het einde van de regering van Karel de Stoute nadert. Pieter van Maldeghem, broer van
Diederik en schepen van het Brugse Vrije, moest het aanzien hoe de burgeroorlog onder
M axi m i li aan van Oosten rijk zijn ondergang meebracht; bij zij n dood liet hij zijn weduwe
en kinderen in een zeer onzeke re positie achter.
Vanaf d i e tijd b l ijven de van Maldeghems een rol spelen in de geschiedenis van het
land, de enen als balj uw, de anderen als schepen, maar het verval is onafwend baar. Het
lot h eeft hen zo d ikwijl s getroffe n , d at ze hun ondergang misschien met l ede ogen
zouden aanschouwd hebben, ware e r n iet de onstuitbare levenskracht waaraan het
onze voorouders nooit heeft ontbroke n . Gedurende zowat een halve eeuw vechten ze
halsstarrig tegen het nood lot dat hen treft. Rond 1 570 zien we dan een nieuwe sprankel
hoop opdagen. Joos van Maldeghem wordt dan, na zijn ambtstermijnen als baljuw van
Blankenberge, schepen van het Vrije en burgemeester van het Oostkwartier, benoemd
tot l uitenant-generaal van de jacht in Vlaandere n. In 1 558 had hij het goed van
Leischoot, een aloud fam iliedome i n , verworven . Hij had een zoon van wie ik u het le
vensverhaal en de persoonlijkheid uitvoerig wil beschrijven omwil l e van de weldoende
i nvloed die hij op het wedervaren van onze familie heeft gehad .
Die zoon , d ie man is Filips van Maldeghem, heer van Leischoot, de vader van Robert
van G rimarez. Hij is als eerste begonnen met de h istorische opzoekingen die nadien met
zoveel succes door zijn zoon zouden verdergezet worden . Filips, heer van Leischoot,
verdient in dit boek, d at bedoeld is om ons verleden in herinnering te brengen, zeker een
b ijzondere plaats. Overigens is ook zijn leven niet helemaal zonder belan g , en i k weet
zeker d at ge de bladzijden die ik aan hem wijd met genoegen zult lezen . Kan er niet
gezegd worden d at hij een sch itterende rol speelde in de geschiedenis van ons land,
dan moeten we hem toch recht doen door te stel len dat zijn rol op zijn minst hoogst
eerbaar was. Het is niet iedereen gegeven een held of een groot signeur te zijn. Filips,
heer van Leischoot, had vooral de verdienste een rechtschapen en fatsoenlijk mens te
zijn in een tijd waarin het soms bijzonder moei lijk was echt van vals en recht van onrecht
te onde rscheiden.

Die maegt Joanna van Vranckeryck in haer een been gequets wirt ende Diederic van Maldeghem
gevangen.

XX I

Filips van Maldeghem, enige zoon van Joos van Maldeghem en Anne de Joig ny
Pamele, zag het levenslicht op 27 december 1 54 7. Zijn vader bekleedde toen en tot
1 549 het ambt van baljuw in Blankenberge. Mogelijk is de kleine Filips daar gebore n ,
maar w e hebben er g e e n bewijs van . Vanaf 1 549 schijnt Joos van Maldeghem , onder
tussen schepen van het Vrije, in Aardenburg gewoond te hebben, eertijds al de woon
plaats van zijn vader en g rootvader. Pas op 1 7 j u l i 1 558 verwierf hij het goed van
Leischoot en van Hoetsel , waarvan hij voortaan heer was . De jonge Filips van
Maldeghem b racht dus de eerste jaren van zijn leven door i n dat Vlaamse land, dat de
wieg werd van onze familie . De steden Aardenburg, Blankenberge en Brugge en het
gehucht Leischoot waren de plaatsen waar hij de gedegen opvoeding kreeg die hem
zou i n staat stel len de nodige energie en moed op te brengen om de g rote omwentelin
gen te doorstaan d ie reeds rommelden aan de horizon van de tij d .
Later vertelde h i j i n een boek d at h i j schreef o m de bitterheid van de bal lingschap te
verzachte n , hoe hij die gelukkige kinderjaren heeft doorgebracht. De aanleg voor li-ter
atuur en poëzie open baarde zich bij hem reeds zo vroeg , dat trij zelfs al op de school
banken versregels schreef:
Je n'avoy quité qu'a peine Ie berceau

Nauwelijks was ik de wieg ontg roeid ,

Quelque sept ou huit ans, que je n'eu Ie cerveau Zo'n zeve n , acht jaar o u d , of mijn hoofd zat
Tant adonné aux vers q u ' i l sembloit que nature

Zo vol verzen dat het leek dat de natu u r

De mon futur dessein prédisoit quelque augure

Een voorspelling deed over mijn toekomst

Car à peine à l'escole escrire je sçavoy

Want maar pas had ik op school leren sch rijven

Qu'en rime babillant rime je composoy.

Of rijm na rijm vloeide u it mijn pen.

Het waren waarschijnlijk Vlaamse verzen die de schoolknaap schreef, want iets verder
voegt hij eraan toe:
Et quand je commençay en françois

En toen i k enkele woorden i n het Frans begon

quelques mots

A sonner, il m'advint un rencontre à propos

Te rij men, ontmoette i k

D'une dame pareille à la grégoise Héleine

Een dame, gelijk aan d e G riekse Helena

Tan t en rare beauté qu'en contenance humaine, Zo naar zeldzame schoonheid als naar karakter
Oui présent d'un livret de Pétrarque me fit.

Die me een boek van Petrarca schonk.

Par ou depuis me creut la volonté d' apprendre

En sindsdien verlangde ik ernaar

L' l talien . . . .

Ital iaans te leren . . .

H et kind was een jongeman geworden, en hij laat ons hier zien hoe zijn hart en zijn geest
geëvolueerd waren. De l iefde, de poëzie , de studie van talen legden beslag op zijn tij d .
Tot z i j n twintigste j aar l e i d d e hij e e n leven dat zachtjes werd bewogen door d romen en
verbeeld i n g . Op 1 7 februari 1 567, op het moment dat in Vlaanderen de revol utie begon
die zoveel vernieling zou teweegbrengen en zoveel bloed doen vloeien, huwde Filips
van Maldeghem met Martine van Boonem, vrouwe van Avelgem. Het contract werd
opgesteld op 28 januari 1 567.
H et moet g ezegd dat het een kwalijke tijd was om een gezin te stichten, een slechte tijd
ook om aan poëzie en l iteratuu r te doen. Hoe aan studie denken, hoe zich overgeven
aan d romerijen , als de meest ontzagwekkende vragen die de geest kan stellen de
sociale orde tot in haar g rondvesten beroeren, als van alle kanten de partijen tot de
wapens oproepen om hun opvatting, juist of onju ist, kracht bij te zetten , als de gods
dienst zelf, venij n i g aangevallen door eng denkende lasteraars, om zich te verdedigen
verplicht wordt het zwaard van een hertog van Alva in te roepe n ! ? De stil l e vreugden van
het fam i l ieleven schonken Filips van Maldeghem desondanks toch het geluk dat poli
t ieke onlusten hem beletten te vinden in de studie.
Een notitie vertelt ons wanneer Filips de eerste keer vader werd : "Op 1 7 november 1 567,
een woensdag , kort na vijf uur 's ochtends, beviel dame Martine van Boonem van haar
eerste kind, Maria. Dame Maria van Merode, erfgename van Maldegem, jonkvrouw Anne
de Joigny, haar g rootmoeder, en Karel van Boonem, heer van Avelgem en g rootvader
van moederszijde, waren de peetouders".
Jonkheer Fi l i ps van Maldeg hem moest eraan gaan denken het rustige gezinsleven vaar
wel te zeggen om een stap te zetten in de pol itieke wereld. In het jaar dat zijn vader
benoemd werd tot lu itenant van de jacht in Vlaan deren , zien we hem in het gezelschap
van de belangrijkste edelen van het land de koningin-gemalin van Fi lips I l van Spanje
inhalen. Haar komst was door de hertog van Alva voor 22 juni 1 570 aangekondigd .
Drie jaar later, op 1 2 december 1 573, stierf zijn vader Joos van Maldeghem, heer van
Leischoot, en dat bracht voor Filips een totaal andere wending in zijn leven teweeg . Hij
volgde hem per 7 januari 1 573 ( 1 574 nieuwe stijl*) vooreerst op als lu itenant van de jacht
in Vlaanderen binnen het kwartier van Brugge en verving hem nadien ook als schepen
van het Vrije. Hij l iet ons een eigenhandig gesch reven notitie achter over de manier
waarop h ij zijn vader in dit laatste ambt opvolgde: "Op 5 februari 1 573 voor Pasen legde
ik de eed af als schepen van het land van den Vrijen in vervanging van mijn vader Joos
van Maldeghem, overleden op 1 2 december daarvoor. Moge God hem barmhartig zijn
en mij de genade schenken mijn taak zoals hij te vervu l len tot zijn eer en tot heil van mijn
ziel'' . Ontroerend, de eenvoud van d ie man, die afstand doet van eigen kun nen en bij
het opnemen van een nieuwe verantwoordel ijkheid God vraagt hem bij te staan ! De tijd
was n iet ver af dat hij meer dan ooit zijn kracht en energie moest gaan inzetten en zijn
nederig gebed herhalen om met geduld de tegenslagen te d ragen .

In grote delen van de westerse wereld werden van ca. 1 200 tot ca. 1 576, jaartallen aangegeve� in � e
zgn. paasstijl, wat inhoudt dat het jaarcijfer telkens veranderde op .P.asen van het lopende 1aar in
plaats van op 1 januari zoals thans algemeen gebruikelijk. Voor data tussen 1 januari en 25 april van
de periode in kwestie, 24 april zijnde de uiterste datum waarop Pasen kan vallen, is dus een aan
passing of omrekening nodig om het jaartal in overeenstemming te brengen met de huidige jaartelling
"nieuwe stijl''.

H ij was zijn politieke carrière begonnen midden in de bestuursperiode van de beruchte
hertog van Alva, d ie in het land zoveel akelige herinneringen heeft nagelate n . Zijn func
tie van schepen was n iet van aard om i n die tijd zijn naam bekendheid te geve n .
Gehecht aan zijn vaderland, zijn vorst en zijn godsd ienst was h i j ongetwijfeld pijnlijk
getroffen door de harde wetten die de politiek van Filips Il noodzake l ijk achtte om de
macht te hand haven. Toch is er in de fam iliearchieven n iets te vinden dat ons zijn
mening over de gebeu rtenissen van die tijd doet kennen .
I k had het daarnet over de missive van de hertog van Alva in 1 570, in verband met de
i ntrede van de kon ingin van Spanje. Die b rief bevat niets bijzonders. Een andere brief,
i n ons archief bewaard , spreekt on rechtstreeks over de hertog . Hij is gericht aan Filips
van Maldeghem, heer van Leischoot, l uitenant van de jacht in Vl aandere n, vanwege de
heer van Berlaymont, opperjachtmeester, en gedateerd 26 april 1 57 4 . Hij handelt over
het regelen van rekeningen van de ontvanger van de jacht in Vlaandere n, en Berlaymont
vraagt "het saldo beschikbaar te houden, want de ontvanger die h ier in het g evol g van
de hertog op mijn kosten verbl ijft zonder een stuiver op zak, zou het nodig kunnen
hebben" .
D e rekeningen van het Brugse Vrije leren ons d at Filips van Maldeghem, heer van
Leischoot, in 1 578 bu rgemeester van het gemeen van het Vrije werd . Dat was tegenslag ,
want op dat moment is Brugge het toneel van een stad onder de g rootst mogelijke anar
chie. Katholieken , hervormden , partizanen van de Staten grijpen er elk naar de macht,
elk wil de lakens uitdelen, zelfs met gewe l d . Filips van Maldeghem kon het als katholiek
niet eens zijn met de aanhangers van de omwente l i n g . Daar kreeg hij al vlug het be
wijs van. Op 1 4 juni 1 579 begon men de vrij heid van godsdienst af te kond igen , daar
na trachtte men van het volk het akkoord voor aansluiting bij de Unie van Utrecht te
bekomen. Het voorstel werd afgewezen . Het is dan dat de magistraat van het Vrije waar
van Filips burgemeester was, de clerus en andere overtu igde kathol ieken het volk lieten
verstaan dat het hoog tijd was al het mogel ijke te doen om trouw te blijven aan het geloof
van h u n voorouders. Ongelukkig voor hen, hun vijanden waren hen voor. Op 4 j u l i ,
omstreeks d rie u u r in de ochtend , lieten de geuzen kolonel Balfour met e e n Schots re
g iment en honderd vijftig paarden, in opd racht van de Staten, Brugge bi nnentrekken .
M e n overmeesterde de schepenen van het Vrije en hield z e in het stad huis opgeslote n.
Onder hen natuurlijk Filips van Maldeghem. De opstandelingen hi e l de n he m voor dat ze
he m i n zijn ambt zouden bevestigen en boden he m ze lfs de waardigheid van g root
baljuw van de stad en van het Vrije aan , maar het devies van zijn familie in dachtig,
weigerde hij.
De arme gevangene, wiens vrouw zestien d agen voordien beval len was van hun zoon
Karel, heeft ons in verzen de indrukken nagelaten hoe hij die gebeurtenis ervoer. Beeld
u dus in, onze burgemeester daar gevangen , d oet een beroep op de muzen om de
verveling van dit gedwongen arrest te verdrijven:
Jusqu'à tant qu'un malheur de l a guerre civile

Tot door een ongeluk van de b u rgerorlog

Me donna ma maison pour prison e n la ville

Het stad huis voor mij een gevangenis werd ,

Oü, pour tant mieux !romper les soucieux ennuis, Waar om beter verve l i n g en zorgen te verdrijven
De nouveau pour rimer je me trouvay espris

Ik me weer aan het rijmen zette

Et de rechef y vint, de mon mal contristée

En weer kwam daar, bedroefd om m ijn lot,

Une autre belle dame à qui nulle égalée

Een andere schone dame die haar g e l ijke niet heeft

Peut estre de son temps, quand de sa chasteté
Et de ses rares vertus se fait une u n ité;

In haar tijd, wellicht, als haar zu iverheid
En zeldzame deugden één worden
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Et d'autant q u e sa g räce estre je vois si grande,

En als ik zie dat haar gratie zo groot is

J e croy vrayment qu'elle est une Laure flamande Meen ik werkelijk dat ze een Vlaamse Laura is
Ceste-cy comme l ' autre aussy me présentoit

Deze, net als de andere schonk me

U n Pétrarq ue, ains tuscan

Een Petrarca, ook Toscaan . . .

Het i s moei lijk g issen wie met die Vlaamse Laura bedoeld wordt van wie Filips van
Maldeg hem zo de lof zingt. Wel licht verbergt dit een of andere al legorie en gaat het om
de poëzie of om een verpersoonlijking van de verbeel d i n g . Mag men immers veronder
ste l len dat de echtgenoot van M artine van Boonem, vader van acht of negen kinderen,
d e on berispelij ke magistraat ook, de rol van Petrarca ging aannemen en smachtte naar
een Vlaamse Laura, al was het maar in alle eer en deugdzaamheid? I ndien , zoals som
m i g e critici menen, de schone Lau ra slechts een ideaalbeeld was , indien ze voor de
goddelij ke Petrarca toevall i g Italië was , de personificatie ·van zijn vaderland, wie kan ons
dan verhi nderen een gelij kaardig zinnebeeld te vermoeden bij de oude poëet uit onze
fam i lie?
Ik weet niet hoelang zijn hechten is heeft geduurd . Robert van G rimarez verzekert dat zijn
vader enkele dagen nadien het bevel kreeg Brugge te verlaten en dat hij verbannen
werd . Dat is dan i n tegenspraak met wat zijn vader zelf schrijft:
Et p u i s d u rant toujours c h e z n o u s Ie m a l civil

E n terwijl b ij ons het b u rgerlijke onheil bleef d u ren,

C à de là demeurant e n volontaire exil,

H ier en ginder wonend i n vrijwill ige ballingschap

A Boloi g n e , à Calais, je vins enfin à Liège

In Boulogne, Calais, tot i k eindelijk in Luik kwam

O ngetwijfeld betekent die vrijwi llige bal lingschap dat geen enkele veroordeling hem
dwong en dat hij enkel het gewel d ontvl uchtte.
•

Op 26 november 1 58 1 was zijn vrouw in Boulog ne-sur- Mer, toen ze een dochtertje ter
wereld b racht, waardoor het gezin nog maar eens werd uitgebreid. Usure du sacré
mariage, de sleur van het verdu ivelde huwelijk, noemde Filips dat gekscherend .
I n Luik nam prins Ernest van Beieren, keurvorst van Keulen, hem al gauw in zijn per
soonlij ke d ienst, eerst als tafeldienaar, nadien als voorsnijder. Hij volgde dan zijn
meester in de oorlog en hij vertelt ons op een wel grappige manier over zijn ervaringen
als m i l itair:
Mars, ce temps pendant, nous fit s i bonne part

Mars was ons i n die tijd zo goed gezin d ,

Q u ' e n Westphale vaincq ueurs nous

Dat we als overwinnaars i n Westfalen

mangeasmes du lard,

spek konden ete n ,

Et qu'au R i n retou rnans joyeux de la victoire,

En terug aan de Rijn, b l ij om de zege,

Le vin n e nous mancqua pour allègrement boire. De wijn ons n iet ontbrak om vrolijk te drinken.

In april 1 584 werd Filips van Maldeg hem door de keurvorst van Keulen op diplomatieke
zend ing gestuurd naar de prins van Parma, maar we weten niet met welk doel. Een
maand later werd het pacificatiebestand van Brugge in Doornik betekend en het nieuws
daarvan overstel pte Filips met bu itengewone vreugde
C a r p o u r revoir les s i e n s ardent avoit Ie zè le

Want h ij verlangde vurig de zijnen terug te zien
.

H ij kwam dus ij lings naar Brugge terug en nam er zijn functie van bu rgemeester van het
Vrije weer op als blijkt uit de stadsrekeningen. Twee jaar b leef hij weg van het hof van
de keurvorst en ging er dan opnieuw zijn taak waarnemen .

De oorlog was trouwens nog niet afgelopen: Ernest van Beieren had vijanden die niet
afl ieten en tegenstrevers die het hem n iet gunden in vrede te gen ieten van de twee of
d rie bisdommen die hem ten deel waren gevallen. Filips volgde de keurvorst van Keu len
in het beleg van Neuss tijdens de oorlog tegen de g raaf van Meurs.
Het is in die tijd dat hij, opnieuw op d i plomatieke zending naar de hertog van Parma, te
Burich bij Wezel, waar de prins een brug had laten slaan , het ongeluk had zijn been te
breken , zodat hij vijf maanden gehinderd was in zijn doen en laten. Die gedwongen rust
periode werd gevuld met stu d ie, en op aansturen van Dominicus Lampsonius ondernam
hij dan de vertaling in Franse verzen van de gedichten van Petrarca, die hij al zo lang
bewonderde. Dat verlichtte de ongemakken van zijn handicap en van de tegensl ag i n
zijn literaire ambities. I n 1 587 l iet zijn gezondheidstoestand h e m toe zijn d ienst weer o p
t e nemen. Een brief van Johannes Politus, geschiedschrijver van Ernest van Beiere n ,
laat u itschijnen dat h i j werd ingezet b i j d e veldslag van Brü h l .
Op 2 0 oktober 1 587 verliet h i j de keurvorst voorgoed e n keerde hij terug naar
Vlaanderen . Kort voordien h ad Ernest van Beieren hem nog een b l ijk van zijn vertrouwen
gegeven : hij was tot hofmeester benoemd en tot kamerheer bevorderd . In ons archief
bleef een brief bewaard waarin de keurvorst ermee instemt dat de heer van Leischoot
de positie van burgemeester van het Vrije g aat waarneme n , "overwegende dat het in
zo'n geval betaamt de d ienst aan het vaderland te laten voorgaan op persoonl ijke
dienst" . Fi lips werd dus opnieuw burgemeester van het Brugse Vrije , een functie die hij
tussen 1 578 en 1 608 veertien maal bekleedd e . Op 1 3 juni 1 589 gaf hij, als heer van
Leischoot, de oorkonde van de wetsvern ieuwing in die heerlijkheid u it.
Het leven van Filips van Maldeghem was tot dan toe erg bewogen en onzeker. G aat hij
nu een rustiger tijd tegemoet? Wordt het hem gegund wat vrije u ren te besteden aan zijn
oude liefde, de poëzie? In tijden van wanorde en omwentel ingen is rust nooit van lange
duur. Laat ons n iet vergeten d at de zuidelijke Nederlanden , zelf onderling volkomen in
vrede, ondertussen verwikkeld raken in de oorlog met Holland.
Zo was onze burgemeester van het Vrije samen met nog andere Vl aamse gezags
d ragers waaronder zijn oudste zoon Adolf van Maldeghem, toen bu rgemeester van
B rugge, op 30 april 1 597 de versterking van Oudenburg gaan bezoeken. Het konvoo i ,
geleid door Joos van Maldeghem , Filips' tweede zoon, viel plots in een vijandelijke h i n 
derlaag. I n d e eerste momenten van overrompeling liep de heer van Leischoot ernstige
verwondingen o p aan borst en ki n en werd hij van zijn paard gegooid. Hij d reigde afge
maakt de worden met lansstoten, toen zijn zoon Adolf op het ni ppertje kon ingrijpen en,
afgestegen van zijn paard , zijn vader t e hul p snelde en met een pistoolschot de belager
kon u itschakelen. Zo werd zijn leven gered. Tijdens die schermutseling had de rest van
het konvooi moedig verdergestreden en werd de vijand afgeslagen . Dat alles gebeurde
te Ettelgem b ij Oudenburg.
Blijkbaar kon zijn leven, gewijd aan de gemeenschap en soms onderbroken door tra
g ische gebeurtenissen zoals we zagen, Filips er niet van weerhouden zijn bewerking
van Petrarca verder te zetten. Enkele maanden na het gevecht in Ettelgem was zijn ver
taling zelfs af, en hij nam zich voor het werk aan Maximiliaan van Beieren op te d rag en.
Toch twijfelde hij er nog over zijn boek te laten d rukken , hetzij omdat hij er niet helemaal
tevreden over was, hetzij omdat hij door dringender zaken belet werd .
Het boek werd uiteindelijk i n 1 600 te Brussel uitgegeven bij l 'Aigle d'or, de uitgeverij van
Rutger Velpius, beêdigd drukker, gevesti gd nabij het Hof. Baron de Stassart, die een
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door d e auteur gesigneerd exem plaar op de kop kon tikke n, schreef te dezer gelegen
heid een korte levensschets van Filips, heer van Leischoot, voor de bulletins van de
Académie de Bruxelles. Uw vader en ik, beste Ottmar, hebben dankzij hem in onze bi
bl iotheek ook een exemp l aar van d at werk, dat zoveel betekent voor onze familie. Het is
een klein boek in-8° van XX I I plus 558 bladzijden met als titel Le Pétrarque en rime
françoise, a vec ses commentaires, traduit par Philippe de Maldeghem, seigneur de
Leyschot.
N u zou ik een pompeuze en leugenachtige loftrompet kunnen steken over die vertaling
van Petrarca in zogezegde Franstalige berijming , maar dat doe i k niet. Het werk van
Filips van Maldeghem, heer van Leischoot, is door de l iteraire kritiek streng beoordeeld
en i k wil niet tegen d ie bevindingen in gaan . Eén ding wil ik in zijn voordeel wél kwijt.
Meer dan wie ook besefte hij hoeveel vermetelheid het vèrgt om de g rote Petrarca aan
te pakken :
Pour un Flamand l 'empri nse estoit bien haute;

Voor een Vlaming was dat hoog gegrepen;

en hij vraagt de l ezer een beetje inschi kkelijk te zij n . H ij vindt het redelijk gedurfd de
Ital iaanse d ic hter in het Frans te vertalen,
Qui ne

vit o n e

Ie Pau ny /'Arne, e t p e u assez

H ij die nooit Po of Arno zag , en ternauwernood

Les beaux et riches champs

Het mooie, rijke landschap

de la Seine arrousez.

door de Seine bevloeid.

We mogen n iet uit het oog verliezen i n welke omstandigheden hij zijn werk moest doen .
Het was om de l ast van de ball ingschap te verl ichten , om het verd riet te stelpen dat zijn
hart belastte door de rampspoed in zijn vaderlan d . Zijn vrienden hadden hem ertoe
aangezet, bijna gedwongen d at werk te ondernemen, laat ons dus niet te streng zijn
voor hem . H ij schreef in een voor de Belg ische l iteratuur ongunstig tijd perk, en hij pakte
een dichter aan die van een vertaler wel l icht de allerhoogste l iteraire kwaliteiten eist. We
laten d u s maar de lof achterwege d ie hem in het G rieks, het Latijn of het Frans werd
toegezwaaid door vrienden als J o h a n nes Lern uti u s , Dominicus Lam pso n i u s ,
Maxi mili aan de Vriendt, Lucas Wyngaerdus, J.-B. Blotagrius e n Pierre Renard . Dat alles
zegt in wezen niet veel over de verd ienste van het werk. Wel wil ik u wijzen , Ottmar, op
de geesteskracht van d ie man d ie studie stelde tegenover tegenslagen, die ged urende
meer dan vijftien jaar zijn favoriete sch rijver niet in de steek l iet en die uit d ie voort
d u rende gedachtewisseling met de g rote Ital iaanse dichter een hoop inspiratie haalde
die zijn private en openbaar leven ten goede zijn gekomen. Gelukkig hij die zich in
moeil ijke dagen d oor zo'n vriend gesteund weet ! Van die vriend is men ten minste zeker
d at hij trouw is, zelfs wanneer het slecht gaat. Wat geven dan momenten van kilte of
onverschi l ligheid: die vriend geraakt er niet door van streek, hij is er altijd en steeds
gelij kmoedig, wanneer het u maar uitkomt. Ja, duizend keer gezegend is de studie,
gezegend de troost die ze b rengt! Het voorbeeld van onze voorouder Filips van
Maldeghem steunt mij meer dan ooit in die overtuiging, en daar wi l ik voortaan mijn
gemoedsrust en mijn geluk aan toevertrouwe n.
De h eer van Leischoot d roeg zijn boek op aan Maximiliaan van Beieren: de vorst
stuurde hem een bedankingsbrief, gedateerd 25 juli 1 600. Hij zit. in de archiefkoffer (bun
del B . 66), en ge zult zeker benieuwd zijn om hem te zien. Daarbij zult ge dan vaststellen
dat ook hier, op het vlak van literatu ur, de lovende woorden van Maximiliaan van Beieren
niet van belang zij n. De brief, geschreven in het Latijn, luidt in vertaling als volgt:
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Titelbladzijde van de bewerking door Filips van Maldeghem van Petrarca, met afbeelding van de Italiaanse
dichter. Heruitgave te Douai, 1 606.
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" Maximil iaan , door de g ratie Gods paltsgraaf van de Rij n , hertog van Opper- en
Neder-Beiere n , enz.
U heeft ons een b uitengewoon genoegen gedaan door het boek dat u zopas l iet
publ iceren, aan ons op te dragen; als een onvergankel ijk bewijs van uw bijzondere
kwal iteiten zal het er vast en zeker toe bij d ragen uw roem te vestigen. Aanvaard er
onze gelukwensen voor. Het is ons niet onbekend hoe genegen g ij onze oom, de
doorluchtige keu rvorst van Keu len, zijt; op dat punt zul len wij voortaan niet voor hem
onderdoen, en wat meer is, de sympathie die wij voelen voor uw zoon Robert zal nog
toenemen, veel eerder dan afzwakken. Wij hebben redenen om u onze volkomen
welwi l lendheid en steu n te betonen. Mocht zich daartoe geen enkele gelegenheid uit
zichzelve aandienen, laat dan niet na er ons een te bieden. Ook mijn beminde
echtgenote dankt u voor het toesturen van uw werk en voor de wensen aan haar
gericht. Gegroet.
M ü nchen, 25 j u l i 1 600,
M aximil iaan . "
"Aan onze zeer genegene, de edele Filips van Maldeghem, kamerheer van mon
seigneur de doorluchtige keurvorst van Keulen ".
De conservator van het arch ief der Medici i n Firenze heeft me een afschrift gestuurd van
een andere brief, door Filips van Maldeghem op 1 5 december 1 600, bij het verzenden
van zijn vertaling van Petrarca, gericht aan g roothertog Ferd inand 1 de Medici. In d ie in
het Italiaans gestelde b rief d rukt de heer van Leischoot d uidelij k uit dat hij het niet kon
nalaten zijn vertaling van Petrarca aan te bieden aan de vorst van het schone Fi renze,
vaderstad van de g rote dichter. Ook hier maakt hij zich geen illusies omtrent de geringe
waarde van zijn werk.
Filips van Maldeghems levenseinde nadert. Als vader van een talrijk gezin kende h ij het
g enoegen dat al zijn kinderen de verwachtingen die hij in hen stelde, waardig hebben
vervul d . Moeilijkheden in het land hebben een tij d lang zijn huiselijk geluk verstoord,
maar zijn moed en doorzettingsvermogen lieten hem deze hindernissen te boven
komen. Zijn verbintenis met Martine van Boonem, aangegaan in de ongunstige
omstand igheden van het jaar 1 567, was er niet minder door gezegend . Het ogenblik
naderde voor deze christen mens om zijn einde te overwegen. Beide echtgenoten wen
sten op voorhand de tombe te kiezen en gereed te laten maken, waar ze na hun dood
zouden rusten. In de kerk van de paters dominicanen te Brugge stichtten ze in 1 603 een
kapel toegewijd aan de heilige apostel Filippus. Die kapel, ten zuiden van het hoogal
taar, was gesierd met een sch ilderij met de voorstel l i n g van de patroon van de heer van
Leischoot. Het had twee zij luiken; op het rechtse zag men Martine van Boonem geknield
met hun vier dochters: Maria, Anna, Jacoba en Stefanie; het l inkse stelde Filips, heer van
Leischoot voor, eveneens neergeknield, met achter hem de vijf zonen : Adolf, Joos,
Robert, Karel en Filips. Die kapel werd de Leischootkapel genoemd; daar was een
g rafkelder waarin sindsdien al de leden van de familie werden begraven.
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Toen hij al dacht aan zijn levenseinde, overkwamen hem vanuit de hemel en vanwege
zijn oversten nog gu nsten. Maria Casembroot, echtgenote van zijn oudste zoon Adolf,
die hem in Ettelgem het leven had gered , schonk hem een kleinzoon in 1 604. De groot
vader was peter, en het kind kreeg zelfs zijn naam. Op de dag van de doop schonk de
achtbare heer van Leischoot de nieuwgeborene een zwa rd met op de kom het
geg raveerde familiewapen en de naam van zijn overg rootvader Joos van Maldeghem.
Dat wapen leek de kleine Filips de militaire geestdrift en de strijderskwaliteiten van zijn
voorouders toe te wensen, maar God beschikte het helemaal anders.

Kort daarop beloonde aartshertog Al b recht Filips van Maldeghem voor een zo eervolle
carrière en ridderde hem op 24 mei 1 605 om de d iensten door hem en zijn zonen
geleverd , en als hulde voor de d iensten door zijn voorzaten bewezen. Hertog Ernest van
Beieren had er van zijn kant toe bijged ragen d at hem die titel werd verleend: hij had
daarvoor zelf op 24 maart 1 605 het formeel verzoek tot de aartshertog ge richt.
De dood waarop Filips zich had voorbere id , wachtte n iet háár te halen die hij bovenal
l iefhad, de deelgenote van zijn wel en wee. H ij was erop voorbereid : heel zijn leven had
h ij de tegenspoed bekampt, en d ankzij zijn fi losofische in geste l dheid en zijn geloof h ad
hij er steeds over getriomfeerd . Het verl ies verraste hem niet. Martine van Boonem g i n g
h e m trouwens niet ver vooraf. I n o n s archief z u l t ge de brief aantreffen waarmee Filips
van Maldeghem aan zijn zoon Robert de dood van zijn moeder aankondigde. Hij toont
ons een gelatenheid en rust, die enkel kunnen voortkomen uit de gevoelens en principes
waarop deze wijze man zijn hele levenswandel had gebaseerd . H ij maakt geen misbaar,
h ij klaagt niet, hij stelt zich tevreden met het vragen van "eeuwige rust voor zijn goede
levensgeze l l i n , die het God behaagde te verlossen uit haar lange l ijden en haar tot zich
te roepen " .
Martine van Boonem overleed op 7 m e i 1 607. Vier jaar l ater, op 2 2 februari 1 6 1 1
omstreeks halfacht 's morgens, stierf Filips van Maldeg hem, heer van Leischoot, te
Brugge en ging hij zijn echtgenote vergezellen. Volgens hun wil werden ze begraven in
de kapel van Sint-Fi li ppus bij de dominicanen; op hun g raf kwam een Latijns opsch rift
dat gans hun stormachtige l evensloop samenvatte.
De auteurs van Vlaanderens verleden hebben niet vergeten hem te vermelden onder de
mannen van wie het karakter en de d aden het land eer hebben gebracht. Sanderus
heeft hem i n zijn boeken verscheidene keren i n herinnering gebracht; Paquot wijdt in zijn
memoires eveneens een notitie aan onze achtenswaardige voorzaat, en ten slotte brengt
ook baron de Stassart zijn gedachtenis weer tot leven . Wees dus niet verwonderd dat
ook ik hetzelfde wilde doe n: komt het ons niet meer dan gelijk wie toe de roem van onze
voorouders i n ere te herste l len?
I k aarzel n iet te beweren dat Filips van Leischoot een bijzonder gunstige invloed heeft
gehad op ons geslacht. H ij heeft aan zijn nazaten getoond dat ons devies geen ijdel
woord is en dat het zelfs i n de moeilij kste omstand i g heden onze pl icht is het indachtig
te zijn , zelfs al staat d aarbij ons l even op het spe l , zelfs al gaat het ten koste van ons for
tuin.
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Het tal rij ke nageslacht van Filips van Maldeghem en Martine van Boonem werd niet g u l
bedeel d d oor het lot, m aar het bezat wat ook zijn voorzaten zozeer van dienst was
geweest: een fli nke opvoed i n g en kloeke deugden, Ie fonds qui manque Ie mains de
g rondslag d ie het minst doet falen, zoals de wijze La Fontaine het uitd rukt.
-

Adolf, de oudste zoo n , was opgevoed aan het hof van Ernest, keuNorst van Keulen, en
in 1 6 1 1 werd h ij aangesteld tot kamerjonker. In 1 6 1 7 werd hij door aartshertog Albrecht
geridderd. We besc h reven al hoe heldhaftig h ij zijn vader het leven redde in 1 597; hij
was toen burgemeester van Brugge.
J oos, de tweede zoon, onderscheidde zich als mi litair. Aartshertog Albrecht had een bij
zonde re achting voor hem. Zijn ervari ng in de strijd en vooral zijn integriteit maakten hem
geliefd b ij deze vorst. Er wordt gemeld dat de aartshertog een schouwing van de com
pagnies onder zijn commando had bevolen, op zijn woord en eenvou dige verklaring,
zonder tussenkomst van commissarisse n, wat voor hem nooit gebeurd was en ook na
d ien n iet meer gezien werd . In 1 629 trad hij toe tot de oorlogsraad en in 1 635 werd hij
benoemd tot gouverneur van Landrecies.
Kare l , de vierde i n de rij, ging ook in m i l itaire dienst en was kapitein bij de Waalse infan
terie.
Filips, vijfde zoon van de heer van Leischoot, was sinds zijn kinderjaren page van
Philippe de Rye, g raaf van Varas, baron van Balançon, en werd op 24 januari 1 596
gevangen b ij de overgave van Turnhout, waarbij de graaf van Varas de dood vond . Hij
werd meegevoerd naar B reda en kwam weer vrij op 9 maart daaropvolgend.
Robert uiteindelijk, de derde zoon, was onder hen n iet de minst opmerkelijke, noch
degene die het m inst de naam van Maldeghem eer bezorgde. Ik heb u al zo dikwijls over
hem en zijn werk gesproken, dat ge wel benieuwd moet zijn om zijn hele levensverhaal
te kennen. In een boek waarvoor hij alle gegevens heeft bijeengebracht en dat zonder
hem wel l icht nooit zou tot stand gekomen zijn, verdient h ij trouwens een bijzondere ver
melding. Op enkele historici na, die het als hun pl icht zagen zijn naam in hun werk te
vermelden uit dank voor het doorgeven van bepaalde bijzondere inlichtingen, is er geen
enkele biog raaf die ook maar enige notitie aan hem heeft gewijd. Sta me dus toe hier
een taak op mij te nemen d ie zij hebben verwaarloosd. De naam Robert van Maldeghem
verdient het zonder meer uit de vergetelheid te worden gehaald en een bescheiden

WAPEN VAN ROBERT VAN MALDEGHEM,
HEER VAN GRIMAREZ.

p laatsje in te nemen tussen hen die in de 1 7de eeuw faam verwierven i n ons land.
Bedenk d at, als wij het verleden kennen van onze stam, dit aan hem te danken is; herin
ner u d at h ij , bij het speurwerk voor persoonl ijke doeleinden, uitstekende diensten heeft
bewezen aan de geleerden van zijn tij d . Ge zult me dus niet te hoogmoedig vinden als
i k voor hem een aandenken opeis. N u maak ik de indruk u het leven van een geleerde
aan te kond igen, de geschiedenis van een bened ictijnermonnik, en ik vergat haast dat
ik het eerst moet hebben over de krijgsman.
Robert van Maldeghem werd geboren te Brugge op vrij dag 1 2 juni 1 573, en hij vertelt
ons zelf d at hij er gedoopt werd in de Onze-Lieve-Vrouwekerk; de eerwaarde pater
Robert Holman h ield hem ten doop, en aan hem ontleent hij zijn naam .
Toen i n 1 579 d e troebelen in de stad Brugge naar zijn vaders oordeel te veel gevaar
begonnen op te levere n , werd de jongen naar Calais gestu urd. Wij zagen dat het gezin
nadien de wijk nam naar Boulogne. Robert bracht zijn eerste jaren dus in een soort
ballingschap d oor.
Toen zijn vader later een onderkomen had gevonden aan het hof van Ernest, keurvorst
van Keu len, zond deze de knaap, toen amper elf jaar oud, naar Willem, hertog van
Beieren , b ij wie hij ere- en kamerpage werd . I n di e hoedan igheid begeleidde hij op 8
mei 1 594 Zijne Hoogheid hertog M axi mi l iaan van Beieren naar de rijksdag van
Regen sburg . Toen in 1 595 zijn tijd als page verstreken was, ontving hij de wapens uit
handen van baron Bernard in von Herberste i n , hoofdsch i l d knaap, en g ing hij, op 3
maart, zijn vade r te Brugge vervoege n. Willem, hertog van Beiere n, beval hem uitvoerig
aan b ij aartshertog Ernest, gouverneur-generaal in de Nederlanden. De D uitstalige aan
bevelingsbrief b leef in ons fam iliearchief bewaard onder het nummer B . 72 .
Vanaf d a n z ie n wij hem i n m i litaire dienst, waar hij de versch i llende g raden doorloopt. H ij
werd eerst aangenomen als soldaat bij de Bourgondische infanterie en kreeg bij order
van de g raaf van Fuentes van 28 maart 1 595 , een bijzondere voorgift van acht écu's
naast zijn bezoldiging van vier écu's. Vijf jaar later werd hij tot insignedrager en l u itenant
van de compagnie van J u an G i acomo Gal iano bevorderd , en in die hoedanigheid nam
hij deel aan de slag bij Nieuwpoort op 2 juli 1 600 en aan het beleg van Oostende.
O p 9 december 1 604 werd hij kolonel-insignedrager of kolonel van het regiment van de
heer van Chälon, en op 1 5 januari 1 606 werd hij bij patentbrief van aartshertog Albrecht
benoemd tot eerste kapitein van d at regiment.
Enkele d agen later zat hij met een tachtigtal manschappen te Eeklo verschanst achter
een eenvoudige pal issade rond de kerk, zonder g racht; ze werden er aangevallen door
zeshonderd el itesoldaten onder het beve l van kapitein Eider, de man naar wie de
Elderschans bij Aardenburg genoemd is. Robert van Maldeghem kon toen twee aan
val len afslaan en de vijand met verl ies terugdringen; in een l ijf om l ijfgevecht met
kapitein Eider bracht hij deze twee steken toe in borst en wang en kon hij hem omver
gooien. In 1 607 en 1 608 treffen we hem aan in Oostende, waar hij er door zijn energiek
optreden en scherpzinnigheid in slaagde de muiterij te onderdrukken die uitgebroken
was onder de troepen die daar in garnizoen lagen.
Ge ziet d at de mil itaire carrière van Robert van Maldeghem toch n iet zonder g lans was.
In 1 609 werd zijn compagnie door aartshertog Al brecht hervormd, en onze held over
woog dat er in d it leven nog wel een ander doel bestaat dan vijanden vel len. Hij dacht
aan trouwen. Hij verzocht om de hand van Catherine de Mçiritmorency, dochter van
Charles, heer van Neuville. Het meisje won het advies in van haar neef N. de
Montmorency, die haar op 22 aug ustus 1 609 antwoordde met een brief, die eigenlijk te
merkwaardig is om hem achterwege te laten. De zeden van de tijd en het karakter van

de kandidaat worden er geschetst op een manier d ie niets aan de verbeel ding overlaat:
" I k kan u betreffende de jonkman niets ande rs verte l len dan dat hij van goede stand en
afkomst is, weldoorvoed en gezond; h ij kan overwogen worden als partij en is
welgeschikt om het leven te delen aan de zijde van een vrouw. Het ontbreekt hem alleen
maar aan de financiële middelen die nodig zijn om een gezin te onderhoude n. Als die
persoon u bevalt om er een huwel ijk mee aan te gaan , wil ik daar van mijn kant niets
tegen i n b rengen, hoewel ge er u, mocht d it plaatsvinden , zult moeten in schikken
huiselijk te leven met de middelen die God u heeft gegeve n , zon der g rote kosten voor
koetsen of paarden. Maar soms is het veel hei lzamer op die manier bescheiden te leven
dan met de g rote sier en de aanstell erij van deze were l d . Hij zal u ongetwijfeld e ren om
uw g aven en uw kwaliteiten ; hij zal u l iefhe bben, goed behandelen en steunen. Maar
voor g root vertoon tegenover anderen zal hij moeten bedanken; het zal u itkijken zijn wat
zijn middelen toelaten . Tot slot laat ik deze aangelegenheid over aan uw d iscretie en wel
wi llendheid, enz . "
Eigenlijk is die brief vol goede raad e e n lofrede op Robert van Maldeghem, waaruit blijkt
dat h ij stevige kwaliteiten bezat, zoals die nodig zijn voor het geluk in een gezin , en dat
de zucht naar grootdoenerij ten opzichte van de bu itenwere l d , het klatergoud en de
schone sch ijn, die d i kwij ls de dekmantel zijn voor d iepe miserie, hem vreemd ware n . De
brief is n iet minder lovend voor Catherine de Montmorency, want ze nam met die kennis
Robert tot echtgenoot; het h uwel ijk werd gesloten te Arras op 1 1 maart 1 6 1 0.
Zo werd Robert van Maldeghem dus verbonden met Catherine de Montmorency,
dochter van Charles, heer van Neuville, en van Jeanne Le Blanc, erfdame van Houc h i n ,
Beaussart, Bléquin, enz. Z e kreeg a l s bruidsschat h e t l a n d en de heerlijkheid van
Grimarez in de kastelenij van Rijse l , en sindsdien noemde Robert zich heer van
Grimarez. Vooral onder die naam was hij gedurende zijn verdere loopbaan beke nd,
hoewel h i j omstreeks 1 6 1 4 het goed schijnt verkocht t e hebben .
Aartshertog Albrecht liet niet na de uitstekende kwal iteiten en goede diensten van
Robert van M aldeghem te honorere n: op 1 5 augustus 1 6 1 0 nam hij hem op in de rid
derstand. De patentbrief daarvan herinnert aan al Floberts precedenten en aan zijn
merkwaardigste verwezenlijkingen; in het bijzonder wordt zijn optreden tijdens de mui
terij in 1 608 te Oostende vermeld. De aartshertog had " goedkeurend kennis genomen
van de trouwe d ienste n, het eervolle gedrag en de kwaliteiten van Robert van
Maldeghem'' , aldus de aanbevelingsbrief op d atum van 1 5 augustus 1 6 1 0.
De heer van Grimarez hield de nota bij van alle onkosten die dit ridderpatent meebracht.
Het is een interessant souvenir in zijn genre, en ik neem het g raag over:
1 50 f . art.
Zegel rechten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
36 - 0.
Recht van de secretaris . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Recht van de deurwaarder . . . . . . . . . . . . . . .
1 0 - 0.
Voor de klerk van M . Prats, voor d e
1 2 - O.
landwijn en voor zijn diensten " . . . . . . . . .
208 - 0 - 0
Hij voegde er in handschrift aan toe: " I k heb de som van 208 gulden, hier op de
achterkant genoteerd , betaald in de handen van Vander Casteele, klerk van mij n heer
Prats, op 25 augustus 1 6 1 0" .
Hoewel zijn militaire carrière haast al zijn tijd moet opgeëist hebben, vinden we toch in
1 6 1 0 al sporen van het grote historische en genealogische werk dat Robert van
Maldeghem ondernam. In archiefkist 1 zult ge een register in fol io aantreffen, gebonden
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in kalfsleer, waarop i n goud de wapentekens van Robert, gedeeld van Maldeghem en
de Montmore ncy, en het jaartal 1 6 1 0 i ngestempeld staan . Het is een proeve van
genealogie, gesteund op bewijzen en oorkonden, van de fami l ie van Maldeghem. De
bundel d raagt de ind icatie A 1 8 . I n de koker met merkteken A1 zit een ander werkstuk
van Robert, een g rote ban d , o p l ij nwaad gelij m d , waarop de in hoogdruk gegraveerde
zegels d ie ik vroeger vermeldde, aangebracht zijn naast i ngekleurde blazoenen. Pakket
1 8 bevat een nog inte ressanter werkstuk: in een langwerpige atlas van meer dan zestig
b laden heeft Robert van Maldeghem de familiestamboom uitgetekend met aanduiding
van alle g rote famil ies waarmee we vanaf Karel de G rote verbonden ware n ; alle wapens
zijn er zorgvu l d i g geschilderd . Het is werkelij k jammer dat dit mooie document, een werk
helemaal van zijn han d , d aa r in d ie kist begraven moet l iggen.
N a d e dood van zijn vade r Filips van Maldeghem , heer van Leischoot, i n 1 6 1 1 , werd
Robert van G rimarez geroepen om schepen te worden van het Brugse Vrije. Bij de
wetsvernieuwin g van 6 september 1 6 1 4 werd hij aangestel d tot burgemeester in ver
van g i n g van Adriaan d 'Aub remont; zes dagen later legde hij de eed af in de handen van
G eorges de Montmorency, heer van Croisilles en g rootbaljuw van het Vrije.
Terwijl de taak van schepen hem verplichtte zich bijzonder toe te leggen op de belan
gen van het Vrij e , liet hij toch n iet na de historische opzoekingen voort te zetten waarmee
hij , en vóór hem zijn vade r Filips al begonnen was . Daarvan vind ik sporen in de cor
respondentie d ie h ij voerde met de heer Vanderstraete n, schepen en schatbewaarder
van het p latteland van het Vrije. Op 27 oktober 1 6 1 2 schrijft die hem met de belofte
i n l ichtingen te verstrekken ove r de fami l i e van Maldeghem, en hij voegt eraan toe: " I k
meen aan het e i n d van mijn Latijn t e zij n , e n de akte waarbij d e heren van het Vrije , na
la n g d iscussiëre n , erin toestemmen m i j alle registers en archieven t e laten in kijken , zal
m ij van g root nut zij n " . Daaruit b l ijkt dat het toen niet makkelijk was door te dri ngen in de
archiefdepots, zelfs n iet met de steun van een schepen .
Eens b u rgemeester van het Vrije, vanaf 1 6 1 4, ondervond de heer van G rimarez veel
minder moei l ijkheden. I n d at j aa r beg i nt hij een briefwisseling met Gerard de la Rue,
priester van de kerk van Harel beke. Door zijn bemiddel ing bekomt hij afschriften van
oorkonden en uittreksels uit het obituarium van Harelbeke, die betrekking hebben op de
eerste burchtheren van Maldegem. In 1 6 1 7 stu u rde de jezuïetenpater Theodoor Rotmar
hem vanuit de Rij nstreek andere inlichtingen.
Vanaf 1 62 1 komt hij in contact met de bekende André Duchesne, die hem vanuit Parijs
a llerlei documenten toezendt d ie bijzonder interessant zijn voor de van Maldeghems, en
waarschij nlijk begonnen rond dezelfde tijd ook de contacten met O l ivier de Wree of
Vredius.
Sinds zijn huwelijk en tot in 1 6 1 9 of 1 620 woonde Robert van Maldeghem in Gent, als
b l ijkt uit de geboortegegevens van zijn eerste kinderen. Het verbl ijf in d ie stad bleek bij
zonder g u n stig voor historische opzoekingen. De registers van de schepenen der ver
schillende stadsdistricten of ghedee/en, waarin kostbare gegevens te vinden zijn over
de Vlaamse fam i l ies, heeft hij zeer nauwgezet kunnen napluizen ; hij schreef er u itge
b reide passages uit over, zoals te zien is in onze archieven .
I n 1 620 was h ij i n Brugge gevestigd e n niet lang daarna, op 1 3 januari 1 623, kreeg hij
ingevolg e de dood van Engelbert van Berchem het commando over een vrije compag
n ie van driehonderd manschappen, Nederdu itsers, die haar g �woon garnizoen had in
Brugge. Van d an af zal hij geruime tijd bevelhebber blijven. Op 28 december van het
zelfde jaar 1 623 werd één van zijn zonen , Nikolaas van Maldeghem , page van Wolfgang
Wilhelm, paltsgraaf van de Rij n, hertog van Neuburg, enz.

Ondertussen zette de heer van Grimarez zijn speurwerk verder. H ij was ervan bezeten
de familie van Maldeghem haar oude l uister terug te geven , en ging daar bijzonder ver
in. Toen hij in 1 6 1 4 vernam dat M. van Wyngaerde, een hu isvriend, in het bezit was van
een heerlijkheid Maldegem in de parochie Ouwegem bij Oudenaarde, heerlijkheid
gehouden van de baronie van Pamele, zon de heer van G ri marez erop die te verwerven
en bood er 3000 g u lden onbezwaard geld voor, daarnaast 200 g u l den aan de dochter
e n aan dame van Wyngaerde een spinet van 1 00 gulden. Dat landgoed b racht, naar
gezegd werd , een jaarrente op van 1 50 g ul den .
De transactie g ing niet door, omdat d ie heerlijkheid niet Maldegem heette maar
Mallegem of Maldergem. Niettemin toont d it aan hoe gedreven Robert was om alles wat
aan de naam van zijn voorouders kon herinnere n, te vergare n.
Herinner u , m i jn beste Ottmar, wat er te d o e n was over he t huwelijk van Robert van
Maldeg hem met Catheri ne de Montmorency. Zijn eega moest zich haar keuze niet bekla
gen. Haar man bekwam telkens weer posities met hoe langer hoe meer aanzie n . I n 1 629
ontving hij van de i nfante I sabella een nieuwe b l ij k van achti n g : h ij werd opgenomen in
de Oorlogsraad van Hare Majesteit. Helaas zou de arme Catherine de Montmorency niet
lang meer gen ieten van de voorspoed van haar man. Sinds jaren leed ze aan een kwaal
die haar naar het g raf zou slepen. Op 1 2 augu stus 1 629 stierf ze te Brugge en ze werd
er begraven in het koor van de jakobij nenkerk. Zo gaat dat in het l eve n ! Haast nooit
overkomt ons iets goeds of er loert al tegenslag om de hoek om er zijn schaduw over
heen te werpen . Liet en leed zijn gelij k.matig verdeeld over ons korte aardse bestaan.
I n de brieven d ie de heer van G rimarez van zijn schoonbroer G . de Montmorency
Neuvi lle ontving, vernemen we enkele details ove r de ziekte van Catherine de
Montmorency. I k heb die brieven doorgenome n, m aar over het algemeen staat er weinig
belang rijks i n . Toch heb ik er iets u itgehaald dat u een idee kan geven van de zeden en
gewoonten van de adel in de 1 ?de eeuw. Ik neem het hier over, omdat dergelijke din
gen ons beter de geschiedenis van het privé-leven leren kennen:
" 1 6 oktober 1 630.
I k zou u d u rven verzoeken mij te laten weten of er in Brugge of
daaromtrent geen jongeling van 20 of 25 jaar is, van goede afkomst en gedrag , om mij
als hulp te dienen. I k zou wensen dat hij de Franse taal kent en dat het geen d ron kaard
of ruziemaker is. Ik zou hem aan tafel nodigen als er anders geen gezelschap is, en als
dat het geval is, zal het zijn taak zijn de schotels op tafel te bren gen zoals de anderen
die ik al had d at deden, zonder daarvoor vergoed te worde n; evenmin moet er veel ge
kibbeld worden, want voor de dingen die ons huis aanbelangen, hebben ze niet de min
ste zorg" .
Hier i s het gezegde wel o p zijn plaats: andere tijden, andere zeden.
-

Robert van Maldeghem en Catherine de Montmorency hadden zes kinderen. Hij
noteerde heel nauwkeurig d ag en uu r van hun geboorte en vergat zelfs niet daarbij te
noteren of het bij wassende of krimpende maan was en onder welk sterrenbee l d. Met
welk doel nam hij dat in beschouwing? I k weet het niet. Het valt zeer te betwijfelen dat
hij daarover een achterhaald denkbeeld zou gehad hebben; in zijn tijd geloofde men
nauwelijks nog i n de sterren en in astrologie, denk ik.
Dertien maanden na de dood van zijn eerste vrouw hertrouwde de heer van G rimarez te
Gent met juffrouw Maria Triest, dochter van Antonius, heer van Lovendegem. De pol itiek
haalde hem echter vlug weg van de romantiek. Ons land werd eens te meer het decor
van oorlogsgewoel , en Robert van Maldeghem behoorde tot die officieren op wie als
naar gewoonte een beroep werd gedaan . Op 22 mei 1 635 werd hij aangesteld tot
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sergeant-majoor van het regiment van twintig compagnies Waalse infanterietroepen van
g raaf de Fontai ne, oppe rintendant van de gendarmerie in Vlaanderen. De oorlog was
losgebarste n.
I n een geschrift van d e he e r v a n G rimarez vi nde n we de volgende details over de cam
pagne van 1 635 en de rol die hij daarin speelde:
" Nadat de Fransen en de H o l l anders zich samengevoegd en Hannuy overmeesterd
hadden, trokken ze recht naar Tienen. Gezien die stad niet in staat was en ook de ver
sterkingen m iste om zo'n m achtig leger af te wac hten en weerstand te bieden met de
weinige manschappen die Z . K . H . ter beschikking had , werd besloten zich terug te
trekken naar Leuve n. Bij aan komst g af hij bevel de frontzijde naar de vijand toe te ver
sterken en te beschermen met rave l ijnen en galerije n; hij posteerde en verschanste het
leger aan de andere kant van de stad waar het geschikt en gu nstig was , langs de rivier
die loopt aan gene kant van het kasteel van Heverlee. ·
Om tijd i g alle p l annen van d e vijand te dwarsbomen en hem de weg naar Antwerpen af
te snijden, zond Zijne Hoogheid de m arkies van Lede naar Mechelen om daar het bevel
te voere n . Die stad werd binnen de kortste keren versterkt en in gereedheid gebracht
om aan de aanval len van de vijand te weerstaan.
Toen hij de g rote verbijstering vernam van die van Brusse l , hoofdstad van Brabant e n
z i jn gebruikelijke residentiestad, en hoorde dat verscheidene verantwoordel ijken de wijk
namen met het waardevolle d at ze bezaten , zond hij op 1 0 juni de heer van Maldeghem
G ri marez, ridder, lid van de Oorlogsraad van Zijne Majesteit en sergeant-majoor van het
regiment van graaf de Fontaine d aarheen voor toezicht op de bewaking en om er het
bevel te voeren over de sol date n . Hij werd e r met open armen ontvangen en bracht
o p lu chting zowel voor de leden van de Staatsraad als voor de magistraat en de bur
gerij . H ij begon terstond met versterki ngswerken en l iet met spoed de ravelijnen aan de
kant van de vijand optrekken en ze versterken met nieuwe schansen en galerijen. Dat
g i n g zo vlot d at in enkele d agen tijd door de inzet en het werk van zowel geestelij ken als
were l d l ij ken van die stad, en nog voor de aankomst van Z . K . H . en de terugtrekking uit
Leuven , heel het front gereed was voor de verded iging. Die versterkingswerken zijn
nadien verdergezet e n opgetrokken rond heel de stad, zoals nu nog te z ien is.
H ij verloor ook zijn steunp unten n iet uit het oog en voorzag in opvolging aan de Franse
g rens: n aar de stad Arras zond h ij voor advies en steun aan de plaatselijke gouverneur
sergeant-majoor de Lorette van het reg iment van de heer van Créquy, en naar de stad
Douai stuurde hij sergeant-majoor Van derlaene".
De stad Brussel betoonde haar diepste erkentelijkheid aan de heer van Grimarez, die
met zo'n spoed en zoveel doorzicht voor haar verdediging had gezorgd . M isschien was
ze zonder de maatregelen die hij had genomen , niet ontsnapt aan de vreselijke gevol
gen van de oorlog . Onder de bewoners heerste de g rootste angst. Op 5 juni had de
Staatsraad de oprichting van een buitengewoon korps uitgevaardigd, waarvoor de
geprivilegieerden en vrijen, zowel geestelijken als wereldlijken , van welke rang of stand
ook, zonder uitzondering een goed bewapend man moesten leveren. Dag en nacht
waren dezen van dienst als hun stadskwartier of wycke aan de beurt was, op straffe van
een boete van drie g ul den bij een eerste , zes voor een tweede en negen voor een derde
verzuim. Er waren voor niemand voorrechten en die regeling zou twee maanden van
kracht b l ijve n.
E en dergelijk decreet geeft o ns e e n idee van de situatie waarin m en verkeerde. De heer
van G rimarez bracht door zijn aanwezigheid en energiek optreden een grote gerustheid
onder de bevolking. Zoals we zagen, l iet hij versc hi llende versterkingswerken u itvoeren .

De Hallepoort te Brussel, gravure uit 1 823. Links zijn nog sporen van versterkingswerken te zien. ( U it
naar tekeningen van P. Vitzhumb, Brussel 1 823).

Anciennes Partes de Bruxelles,

Daar moeten ook plans van bestaan hebben, want in onze archieven ( B . 72) vind ik een
notitie met als opschrift Copie de la mémoire laissée à M. du Tailly, kopie van de nota
bezorgd aan M. du Tai l ly: " Eenvoudige voorstel l i n g van de stad Brusse l , hoofdstad van
het hertogdom Brabant en gewone verb lijfplaats van de soeve reine vorsten der
Nederlanden, enz . , met de bu itenverschansingen en nieuwe versterki ngen begonnen
op 1 2 juni 1 635 op bevel van Z . K . H . en onder het commando van Robert van
Maldeghem, ridder, heer van Grimarez, lid van de Oorlogsraad van Z . M . en sergeant
majoor van het reg iment van graaf de Fontaine, d aarheen gezonden na de terugtrekking
uit Tienen om het bevel te voeren over de krijgsl ieden en toe te zien op de goede bewa
king, bijgestaan door kapitein Brace l l i , ingenieur, tegenwoord ig l u itenant van de arti l l erie
van Z.M."
Bovendien hebben we een waterverftekening in kleur met de voorstelling van een bij
zonder project voor de versterking van de Hallepoort te Brussel en met als opschrift
"Ontwerp van de heer van Grimarez om goed en voldoende de poort van Onze-Lieve
vrouw van Halle, genaamd van Obbrusse l , te versterken tegen de omliggende hoogten
en heuvels, met behoud van de molen in zijn gehee l " .
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De vijand waagde het zelfs n iet Brussel te komen aanval len en trok zich terug , zodat de
heer van Grimarez, wiens aanwezigheid daar n iet langer vereist was, op 24 juli van
markies de Aytona order kreeg g raaf de Fontaine te gaan vervoegen en met de com
pagnies infanterie die h ij te Brussel had naar Leuwe * op te trekken . Daarmee kwam een
einde aan die episode van de oorlog van 1 635. Geef toe, de eer komt helemaal Robert
van G rimarez toe, die zich in deze kritieke omstandigheden ten volle het vertrouwen
waard toonde dat zijn vorst in hem had gesteld voor het verdedigen van de hoofdstad .
I s ook dat geen feit dat we in herinnering moeten houden? En vergeet ook niet dat, ter
wijl hij de verdediging van B russel organiseerde , een andere van Maldeghem, zijn broer
Joos, heer van Poedelberg , belast was met de verdediging van Land recies en de
bewaking van de grens.
Het lijkt me aangewezen d e l aatste jaren van de heer van G rimarez h ier vlug af te han
delen, want ze zijn van m i n der betekenis. In 1 64 1 verloor hij zijn tweede vrouw. H ij
woonde toen i n Brugge, waar hij sergeant-majoor was van het reg iment van de g raaf van
Meghen. I n 1 643 g i n g hij een derde h uwelijk aan met Jeanne Ie Poivre, dochter van
J osse, heer van Houssoy. Don Francisco de Mello had hem in datzelfde jaar bekrachtigd
in het gouverneurschap en voor de bewaking van Brugge.
Aangezien d e drie huwelijken van Robert van G rimarez buiten het land van den Vrije
waren g eslote n , had hij zoals het gewoonterecht dat eiste, daartoe telkens aan burge
meester en schepenen l icentie moeten vrage n , omdat hij anders zijn vrijheidsrecht, zijn
vrylaetschip had kunnen verliezen.
Waarschij n l ijk heeft hij sindsdien Brugge niet meer verlaten , maar tot aan het einde van
zijn lange leven rustig zijn militaire taak uitgevoerd en zijn historisch werk verdergezet.
Hij stierf in 1 654, eenentachtig j aar oud, en werd begraven in de Leischootkapel , die
door zijn vader was gesticht. Zijn g rafschrift staat afgedrukt in het supplement van
M i raeus, deel I l , p. 1 362 van de editie Leuven, 1 723 .
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Met Leuwe is bedoeld Ie pays L'alleu of Lalleu, het land van het Vrijleen, een klein gebied tussen
Vlaanderen en Artesiê, aan de rechteroever van de Leie ten zuiden van Armentières.
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Deze uitvoerige l evensbeschrijving van de heer van G rimarez zou onaf zijn, indien i k er
ook niet enkele beschouwingen aangaande zijn werk aan toevoegde. Eigenlij k kwam hij
h ier nog maar nauwe l ij ks aan bod zoals ik u hem heb aangekon di gd. I k heb aanvanke
lijk over hem gesproken als over een soort bened ictijnermonnik, steeds bezig met het
kopiëren van oorkonden en het sn uffelen in archieven; in p laats daarvan heb ik u over
zijn m i l itaire loopbaan verte ld en over zijn wapenfeite n. Laat me dus een eindje op mijn
stappen terugke re n. I k wil e e n analyse maken van zijn werk en u aantonen wat de ver
dienste d aarvan is.
Ter herinnering: we staan aan het begin van de 1 7de eeuw. Tot dan toe hadden geleer
den maar weinig belangste l l i n g gesteld in de geschiedenis, en zeker n iet op het vlak van
bronnenonderzoek. Vlaanderen had enkele historici, onder meer de fameuze Meyer,
maar sindsdien heeft een revolutie onze provi ncies met ruïnes bezaaid en hebben de
steden tal van sch itterende monumenten zien verdwijnen. Kerken en abdijen hebben het
nog slechter getroffen : hun archieven hebben bijna alle te l ijden gehad van een
onvoorstel bare roofzucht.
Het heeft er veel van weg d at men in de 1 7de eeuw heeft willen vergaren wat nog over
was. M et passie hebben geleerden zich op deze dorre materie gestort, en dat getuigt
van een ontroe rende p iëteit voor het verleden en onze voorouders. Oorkonden en akten
werden verzamel d , men legde zich toe op het onderzoek van oude geschriften en, het
mag gezegd, ons land liet zich in die cultus van het verleden door geen enkele andere
n atie voorbijstreven .
Eerder a l zei ik d at Robert van Maldeghem zich daar reeds i n 1 6 1 0 op toelegde. Dat is
zoveel als een bewijs dat hij daarmee, op zijn mi nst in Vlaanderen, de eerste was. Had
hij zich zoals de meesten beperkt tot genealogische tractaten, die bovendien bijna
steeds elke bewijsvoering misse n, dan moesten we ternauwernood over hem spreken.
Maar hij ging verder. Hij verrichtte zijn opzoekingswerk met een zekere kritische me
thode, waarvan we nog de sporen kunnen terugvinden. Terwijl Vredius, Butkens of
Wi ltheim d aar nog maar nauwel ijks aan dachten, heeft hij zich ingewerkt in de hand
sch riftkunde, en p recies daarin l igt zijn g rote verdienste.
Ongelukkig voor zijn l iteraire reputatie, kon hij zijn omvangrijk speurwerk niet voltooien.
De krijg haalde hem weg van zijn rustig historisch onderzoek, zodat hij slechts notities
en on samenhangend materiaal naliet. Al te vaak moest hij de oude annalen van zijn land

en zijn familie laten voor wat ze waren om zich in te l aten met de werkel ijke geschiede
nis van zijn tijd, waarin hij een rol te vervul len had en waaraan hij moest trachten zijn
naam met ere toe te voegen. In die zin heeft hij het pleit als geleerde wel l icht verlore n ,
maar heeft de m a n met het hart op de rechte plaats, de burge r, het niet gewo n nen?
In de eerste hoofdstukken van d it werk hebt ge kunnen lezen welke moeite de heer van
Grimarez zich heeft getroost om te kunnen opklimmen tot aan de oorsprong van onze
stam. Een gewaagde onderneming naar mijn men i n g . Waarom imme rs zich zo in het ijle
storten, op zoek naar het on bekende?
Bruikbare en betrouwbare documenten voor onze naam zijn er pas vanaf de 1 2de eeuw.
Robert van Maldeghem trof ze hoofdzakel ijk aan in het obituari um en in de oorkonden
van de Sint-Salvatorkerk in H arel beke. Zal ik u een opsomming g even van alle arch ieven
waar h ij geduldig onderzoek verrichtte? Dat waren op de eerste plaats de archieven van
de stad Brugge en van het Brugse Vrije, waar zijn voorouders eeuwe nlang deel hebben
u itgemaakt van het bestuur. Nog in Brugge onderzocht hij de eertijds zo rijke archieven
van de Sint-Donaaskerk, waar zich een zeer oud obituarium bevond, pl anarium
genoemd, en waar hij 1 3de-eeuwse akten kopieerde met betrekking tot Franco van
Maldeghem , p roost van Si nt-Donaas en kanselier van Vlaandere n . Oorkonden uit d e
Sint- Bartholomeusabdij van Eekhoute, u i t het begijnhof de Wij n g aard, u i t de collegiale
Onze-Lieve-Vrouwekerk, het cartularium der dominicanen, het jaargetijden boek van het
Sint-Trudoklooster, het obituarium van de Brugse franciscanen, ze waren hem al l e van
g root nut. Maar vooral in het Sint-Janshospitaal trof hij documenten aan die van het
g rootste belang zijn voor onze fam il ie .
Na de archiefdepots van B rug g e moeten d ie van G e nt vernoemd worden. De Sint
Baafsabdij en de Bij loke, de abdijen van Sint-Pieters en Baudelo stelden hem zonder
bezwaar de documenten ter beschikking d ie hem konden aanbelangen. De Gentse
overheid l iet hem naar believen kopiëren uit de reg isters van de schepenen van gedele,
e n i n 1 646 kreeg h ij zelfs toegang tot de archieven van de g raven van Vlaanderen i n het
"Spaans kasteel" te Gent, waar zich toen nog de schatkamer van de Ru pelmondse ch ar
ters bevond.
Hoeft het nog gezegd dat hij overal even goed ontvangen we rd : i n de Rekenkamer te
Rijsel, in het hospitaal Belle in l eper, in de abdij van Zonnebeke daar dichtbij, in de ab
dijen van Ter Duinen, Affligem, Saint-Bertin in Saint-Omer en bij het kapittel in
Maubeuge? Overal viel een g u l onthaal te beurt aan de voorname officier die het niet
beneden zijn waardigheid achtte te speuren in het stof van oude perkamenten en het
nederige vak van wetenschapper en oudheidku ndige uit te oefenen .
Als ik nu de namen wil brengen van alle mensen met wie hij voor zijn onderzoek in con
tact kwam, dan wordt het andermaal een lange l ijst. Vanaf 1 62 1 voerde hij correspon
dentie met André Duchesne, die hem vanuit Parijs kopieën toezond van stukken uit de
schatkamer der charters en uit de koninklijke bibl iotheek, en aan wie hij als wederdienst
inlichtingen stu urde d ie naderhand in het werk van die geleerde werden opgenomen .
Aan d'Outreman , historicus u it Valenciennes, bezorgde hij tekeningen van zegels en
merkwaardige gegevens over Wi l l em "de Oom", heer van Chäteau-Thiéri-sur-Meuse en
jongste telg van het geslacht van Henegouwe n. Ol ivier de Wree werkte om zo te zeggen
met hem samen, en we zouden haast d urven zeggen dat deze Vlaamse historicus zich
meermaals door hem liet inspire re n. Ten slotte kreeg hij ook inlichti ngen van Butkens, de
auteur van Trophées du Brabant en van de Généa/ogie de la famil/e Linden.
Van de manuscripten die hem ter beschikking werden gestel d , heeft hij zelf een l ijst
opgemaakt. Enkele daarvan wil ik hier aanhalen , omdat vele tegenwoordig uiterst
zeldzaam zijn geworden:
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De memoires van Boudewijn de Maarschalk, die leefde te Brugge en zijn werk
d ateerde in 1 4 73;
- Memoires en geschriften , gedateerd 1 548, van Corneille Gaillard, d ie nog leefde in
1 56 1 . Zie daarvoor Lindanus, boek 3 , hfst. 7 , p . 228;
- Memorieboeken van de abdij van Vorst of Ter Vorst bij Brussel in Brabant;
- Memorieboeken en originele stukken van Bernard Vanderstraeten, schepen van de
stad Brugge';
- Memoires van Jacques Ie Prévost, schil dknaap, heer van Edingen, ruwaard van
Rijsel;
- M emorieboeken van Frans Schouteete , ridde r, heer van Erpe;
- Memorieboeken en extracten van Denis de Vi llers, kanselier en kanunnik van de
kathedrale kerk van Doornik;
- Extracta en originele geschriften van Denijs Harduyn , doctor in de rechten en audi
teur van de gendarmerie van oostelijk Vlaanderen, die schreef in de jaren 1 567- 1 573
en nog lang daarna;
- Memorieboeken van Jan d 'Hollan der, protonotarius apostol icus en kanunnik van de
Sint- Wal detrudiskerk in Bergen;
- Memorieboeken en extracta van Jan van Lichtervelde, schildknaap, heer van
Bellewaarde ;
- Memorieboeken van Ferd inand de Maubus, schildknaap, heer van Schoondorp;
- Wapenboek en bundels van J . B . Vandendale, schilder te Mechelen;
- Het memorieboek in handschrift van Rombout de Dappere, meester in de rechten en
p riester van de Sint- Donaaskerk te Brugge, d ie schreef ten tijde van Filips de Goede,
Karel de Stoute en keizer Maximil iaan , maar ook al eerder;
- Een boek extracten en memories in handschrift, in het bezit van de heer van Wieze,
g rootbaljuw van l eper;
- Het boek met d iverse originele extracta op perkament, i n handschrift van Charles de
l'Espinoy, heer van Linges, raadsman van de koning bij de Raad van Vlaanderen;
- De genealog ie in handschrift van jonkheer Hendrik van Halmale, burgemeester van
Antwerpen;
- Het zeer oude wapenboek, behorend aan Silvester Nieumunster, schepen van het
land van den Vrije;
- Een oud wapenboek van wijlen heer Jan, heer van Thyant, nu toebehorend aan de
heer Schardaue in Mechelen.
I n die opsomming zijn de manuscri pten van Jan van Edingen, heer van Kestergate, over
de geschiedenis der hertogen van Brabant n iet opgenomen, evenmin als de berijmde
Vlaamse kroniek van J. de Klerck, noch de extracta van Philippe Mouskés, hem vanuit
Parijs toegezonden door André Duchesne. De heer van G rimarez heeft de namen van
nog een aantal andere personen genoteerd "omdat ze belangstelling hadden voor oud
heidkunde en genealogie". Het zij n heden wel l icht weinig bekende namen, verbonden
met thans vergeten werk. Toch acht ik het zinvol ze hier te vermelden , omdat ook h ijzelf
ze in zijn memoires heeft opgenomen. Dit zijn ze:
- Joos Vanden Hecke uit Brugge;
- Otto de Backere, stokhouder van het land van Veurne-Ambacht, anno 1 574, uit
Veu rne;
- Gui llaume Rutger, 1 578, heraut van Henegouwen, te Rijsel ( d iens manuscripten zijn
overgedragen aan N. Salencie, wapenheraut te Rijsel);
- Joos van Beecberghe, wapenheraut en schilder te Brussel;
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Hij wordt ook vermeld als schatbewaarder van Brugge en van andere lokaliteiten.

- Jean Ie Loup of Lalou ( kreupel) te Valenciennes, 1 577;
- De Larcan te Bergen in Henegouwe n ;
- Laurens de Langhe te Gent, pedagoog van de kinderen van G l ajon, 1 577;
- Rogier Robert, geboortig van Bergen, wonend nabij de G roenen Briel in Gent;
- De heer van Auxy, 1 583, uit Saint- Omer;
- Meester Martin Roelants, schatbewaarder van Mechelen, 1 598 .
Al die gegevens zijn slechts van relatief belang voo r de geschiedschrijving van België.
I k vermeld ze al leen maar om aan te tonen met welke geestd rift de heer van Gri marez
heeft gewerkt bij het verzamelen van historische documente n . Vooral de betrekkingen
die h ij onderh ield met Olivier de Wree en de hulp die hij aan deze geleerde bl ijkt gebo
den te hebben, verd ienen onze bijzondere aandacht. De heer Emile G achet, die h et op
zich nam onze archieven te inventarisere n , heeft vastgesteld dat ze de aan d acht van
geleerden zeker waard zij n. Hij stelde daaromtrent een nota op, waaruit ik enige pas
sages wil overnemen . Daaruit zal blijken welk aandeel, volgens hem, Robert van
Maldeghem heeft gehad bij het tot stand komen van een der belang rijkste geschied
kundige werken die ooit i n Vlaanderen zijn gemaakt. De heer G achet omsch rijft het als
volgt:
" Bij het ordenen van de persoonlijke arc hieven van de heer g raaf van Maldeg hem kwam
ik laatst op enige gegevens die mede aan de basis liggen van een der belang rijkste his
torische werken die i n dit land tot stand zijn gekomen , de Genealogia comitum
Flandriae, waarvan het eerste deel werd gepubl iceerd te Brugge door O l ivier Vredius of
de Wree i n 1 642, en het tweede deel in 1 643. H ij bezorgde daarvan ook een Franse ver
taling , waarvan het eerste deel verscheen in 1 642 en het tweede in 1 644.
Vredius wijdde, zo wordt gezegd, een g root deel van zijn leven en van zijn vermogen
aan de u itwerking van dit boek. Daartoe had hij zijn won ing omgebouwd tot atel iers voor
tekenaars, g raveurs en drukkers. Men kan zich nauwelijks een idee vormen van het
ontzaglijke opzoekingswerk dat hij verricht heeft in alle archiefdepots van België en zelfs
van het buitenlan d . De genealogie van de g raven van Vlaanderen moest, naar zijn
opvatting, ook de geschiedenis omvatten van alle fami lies die uit het huis van
Vlaanderen zijn voortgesproten , en hij heeft zich tot e l k daarvan gericht om de noodza
kelijke i n lichtingen te bekomen . Aan het eind van het eerste deel van zijn Genealogia
vindt men een postscriptum waarin hij zijn dri ngende oproep herhaalt.
Spijtig genoeg kreeg h ij niet de verhoopte medewerki n g , en na de publicatie van het
eerste volume beantwoordden de fam il ies ternauwernood de oproep. Bij de i n leiding
van het tweede deel , uitgekomen i n 1 643, maakt hij dan ook zijn beklag : "Vorig jaar" , zo
schrijft Vredius, "heb ik bij het op punt stel len van tweeëntwintig genealogische
overzichten van het huis van Vlaan deren en van de bewijsstukken bij de eerste tie n, de
belofte gedaan nog n ieuwe te publiceren met betrekking tot nog bestaande voorname
fam ilies, in de hoop d at lieden die zich in dergelijke opzoekingen verdiepen , me zouden
helpen bij het samenstel len van de stamboom van bepaalde huize n, in het bijzonder de
Belgische, d ie er door een te enge afg renzing van mijn tabellen niet konden in
opgenomen worden. Enkelen zijn op mijn oproep i ngegaan, de meesten hebben er zich
niets van aangetrokken. Om n iet de indruk te wekken andermaal een onvolledig werk uit
te geven, heb ik dan besloten met die nieuwe overzichten een afzonderlijk boek samen
te stellen, dat de titel zal d ragen Genealogiae Flandricae tertia pars. Voor de verlucht
ing en afwerking d aarvan reken ik op de h u l p van de lezer. Thans stel ik een geschiede
nis van Vlaanderen op punt waarvan het eerste dee l , De comitibus Flandriae ante
Balduinum tertium, rejecta tabula quae de forestariis circumfertur, helemaal af is en bin -
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G ravures van zegels, naar tekeningen van Robert van Grimarez, in Genea/ogia Comitum Flandriae, van
Vredius (Olivier de Vree), 1 ste deel, Brugge 1 642.
Het betreft de zegels van Willem van Henegouwen, bijgenaam "de Oom", Filip s 1 van Maldeghem en zijn
echtgenote Maria van Henegouwen, met van beiden het tegenzegel.
Onderaan het zegel van Willem van Maldeghem, met zijn tegenzegel . Rechts het zegel van zijn eerste
vrouw Margareta van Rode, links dat van zijn tweede echtgenote Agnes van Gistel.

nenkort door de censor zal worden vrijgegeven1 om ter perse te gaan . U kunt er, lezer,
op rekenen voor volgend jaar. Gegroet! Brugge, 20 december M DCXLl l l " .
Oproepen van geleerden hebben steeds hetzelfde effect, zo b l ijkt. Hie r nochtans
moeten we de bijzondere inspanningen vaststel len die uit tal van sporen b l ijke n , en God
gave dat Vredius door iedereen zo naarstig ware gesteund als hij dat was door een lid
van de fam i l ie van Maldeghem.
Robert van Maldeghem, heer van Grimarez, heeft een g root deel van zijn lang leven
besteed aan bijzonder opzoekingswerk, d at geheel in de lijn lag van het opzet van
Vredius. In de archieven die hij verzamelde, vindt men tal loze kopieën van oorkonden
en tekeningen van zegels, d ie bestemd l ij ken voor het werk van Vred ius. In de briefwis
seling d ie hij voerde met die geleerde, heb ik zelfs verscheidene door de Brugse his
toricus eigenhandig geschreven documenten aangetroffen waarbij pentekeningen zijn
gevoegd die helemaal gereed zijn voor g ravu re . Dat al leen al kan volstaan als bewijs
voor de samenwerking d ie er tussen beiden was in het kader van h u n opzoekingen.
Maar ik vond nog een tweede bewijs daarvan in het bestaan van een aanzienlijk aantal
koperplaten met de zegels van de vroegere heren van Maldegem . Vredius heeft ver
scheidene van d ie platen gebruikt; men vindt ze in het eerste deel van de Genealogia
comitum, p . 4. O p de bladzijden 26-30 van de Preuves citeert de auteur de documenten
die de heer van Gri marez hem ter beschikking heeft geste l d .
Vred ius brengt in die passage de bewijsstukken met betrekking tot h e t huwel ijk van
Filips van Maldeghem met Maria van H e ne gouwe n , dochter van W i l l em van
Henegouwen , b ijgenaamd de Oom, heer van Chäteau-Th iéri-sur-Meuse. De be
wijsstukken d ienen ter verklaring bij de zegels van Willem de Oom, van Filips van
M aldeg hem en van zijn vrouw Maria, van hun zoon Wil lem van Maldeghem en zijn beide
echtgenotes, Margareta van Rode en Agnes van G iste l , de enige zegels die Vredius
opnam. Waarvoor waren dan de andere etsplaten bestemd? De inleiding van Vredius i s
daarover duidelijk genoeg: z e waren bedoeld voor opname in he t derde de e l van de
genealogie van Vlaanderen , dat echter nooit versc henen is, enerzijds wegens de
apathie van de burgerij , anderzijd s door de moe il ijke tijdsomstandi g heden . Het werd
overigens 1 650 eer h ij zijn werk over de graven van Vlaanderen vóór Boudewijn met den
IJzeren Arm , aangekondigd voor 1 643, aan het publiek kon voorstellen en in zijn woord
vooraf verklaart hij dat het hem in die rampzalige periode zowel aan moed als aan mid
delen ontbrak om het te voltooien .
Hoe d an ook, de omgang met de fragmenten van een g root, maar onvoltooid gebleven
werk, met u ittreksels van oorkonden, met tekeningen en g ravures die slechts ten dele
zijn gebruikt, gaf ons een gevoel van vreugde, gemengd met ontzag . Daarbij vroegen
we ons af of het werk van die Brugse geleerde gedoemd zou zijn om eeuwig op het
punt te b l ijven waar hij het had achtergelate n . Mocht de ontwerper van een dergelijk cul
tuurmonument vandaag de d ag weer ten tonele verschij nen, zou het hem dan weerom
ontbreken aan de hulp en de sympathie van fam ili es en publiek?"
In onze archieven, beste Ottmar, zult ge een aantal van de koperplaten aantreffen waar
van zojuist sprake was; dat zal u een nog beter idee geven van de omvang van het werk
dat de heer van Grimarez heeft verzet om onze famil iegesch iedenis samen te stellen en
bij te d ragen aan het werk van Vred ius.
De heer Gachet maakt ook melding van een brief van Butkens, die volgens hem
bewijst "dat Robert van Maldeghem tijd noch moeite spaarde om zijn opzoekingen te
laten vorderen en dat hij door de beroemdste geleerden zeer werd geacht. Men merkt
De goedkeuring en het vrijgeven van de Historia comitum dateren nochtans slechts van 1 646.
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d aarin ook d at B utkens met onged u ld uitkeek naar de publicatie van de Genealogia
comitum, omdat dit boek voor Vlaanderen het pendant zou zijn van de Trophées d u
Brabant. N aar zijn m e n i n g moesten a l l e jongere takken van het huis van Vlaanderen
d aa r het aanknopingspunt voor hun ontstaan en afstamming vinden. Het i s duidelijk
waarom d at n iét is gebeurd . Vredius had de wil en de ambitie om d it werk af te maken,
de omstand igheden en het gebrek aan enthousi asme van zijn tijdgenoten hebben
echter de realisatie van zijn voornemen in de weg gestaan" .
H i e r dan d e b rief van B utkens, gericht aan Robert van Maldeghem, heer van Grimarez:
" M i jn heer, de reden waarom ik u n iet eerder heb geantwoord , is dat ik het document uit
de Du i nenabdij d at ik had gekopieerd , uit het oog had verloren en niettegenstaande
a llerlei werkzaamheden n i et kon vinden . O p een moment dat ik er minder mee bezig
was, kwam ik het weer tegen , e n het l u idt aldus: ( h ier volgen twee oorkonden, de ene
van maart 1 239, gegeven door Franco van Maldeghem, waarin sp rake is van zijn neef
Filips van Maldeghem als echtgenoot van Aélis van Zaamslag , de andere van april 1 24 1
e n uitgevaardigd d oor d e deke n van Kortrijk, met gelijkaardige vermelding).
H et komt mij voor d at d eze Filips van Maldeghem de zoon was van Filips, heer van
Maldegem, en van Maria van Henegouwe n , en een b roer van Willem, heer van
Maldegem. Daaromtrent zou ik g raag uw advies vernemen. Ik ontmoet ook Maria van
Maldeghem, echtgenote van Wouter, heer van Le List en van Wesel, schout van
Antwerpen ten j are 1 397. H u n plaats in de stamboom is me niet duidelijk.
De toesch rijving van de beg raafplaatsen , die naar mijn oordeel behoren aan nazaten
van Willem van Henegouwe n , kan ik niet met vol l e zekerheid bevestigen. Tot er meer
betrouwbare gegevens voorhanden zij n , laten we het bij een vermoedelijk verband. Het
ene g raf bevindt zich in de abdij van Aulne van onze orde: sepultura Elkine, domine de
Longa vi/la, que obiit 124 1, 1 7 kal. Aprilis - g rafstede van Elkine, vrouwe van Longueville,
die stierf in 1 24 1 , de 1 7de d ag vóór de kalenden* van apri l .
Thure precum fulta jacet hic Elkina sepulta

Gesterkt door een bede vafl wierook,
ligt hier Elkine begra ven,

Que celebri vita, Domino monstrante, potita
Jugiter ex more psallebat mente vel are.

Die beroemd bij leven, door de Heer machtig,
Naar gewoonte onophoudelijk zong in geest
of uit mond.

Het andere bevindt zich in de sacristie van de minderbroeders in Valenciennes: Sub
tamba marmorea ante altare jacet tundator hujus cappe!le, dominus Gerardus de
Hannonia, dominus de Longavi!la et canonicus S. Waltrudis in Montibus, qui obiit anno
1274, 6 februarii Onder de marmeren tombe voor het altaar rust de stichter van deze
kapel, heer G e rard van Henegouwen , heer van Long uevi lle en kanunnik van de kerk van
Sint -Waldetrudis in Bergen, gestorven in het jaar 1 27 4, op 6 februari .
Ter bevestiging van dat al les vinden we i n een akte, gedateerd februari 1 238: Elkina
cum filiis Jacoba et Gerardo de Longavi!la - Elkine en haar zonen Jacob en Gerard van
Long ueville.
I k wacht op uw men ing, want het zou mooi zijn de jongere loten van het huis van
Vlaande ren te kunnen ophelderen, wat me volstrekt onmogelijk was voor de jongere lijn
van Brabant. Het werk van meneer Van Vrede zal misschien meer licht werpen op die
kwestie, als we het tenminste ooit het werk zullen te zien krijgen waaraan hij', naar
gezegd wordt, bezig is. Ik heb veel bewondering voor zijn ond.erneming, want hoewel
de geschiedenis van Vlaanderen reeds voortreffel ijk geschetst is door Jacques De
-
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Kalendas, kalenden, volgens de Romeinse dagtelling de eerste dag van de maand.

Meyer, Oudegherst en andere voortreffelijke auteurs, hebben dezen maar weinig
gebruik gemaakt van genealogie en oorkonden, die naar mijn oordeel toch een b reed
licht werpen op en betrouwbaarheid verlenen aan de geschiedenis. Ik verlaat mij op uw
welwillendheid en wens u, enz" en teken als uw zeer nederige d ienaar, Br. Butkens, 2
juni 1 64 1 .
De aanschrijvi ng lui dt: Mijnheer van Maldeghem, ridder, heer van Grimarez, enz"
sergeant-majoor van het regiment van graaf van Megene te Brugge" .
I k zou hier nog meer details kunnen aan toevoegen om aan te tonen met welke geestd rift
de heer van Grimarez zijn historisch onderzoek verrichtte . Er zijn nog andere brieve n ,
even i nteressant a l s die van Butkens, maar waarom dat h i e r al lemaal overnemen? Het
voorgaande volstaat voor wat ik wilde aantonen.
Uit de stapel notities zou ik nu liever enkele van de merkwaard igste gegevens sprokke
len. Zo is er een kalender waarvan Robert van G rimarez gebruik maakte. In d ie tijd
beschikten de archivarissen nog niet over het prachtige werkje /'Art de vérifier les dates
- De kunst van het vaststellen der data. Ze waren wel verplicht voor zichzelf bruikbare
dateringssystemen uit te werken. Deze waarover ik het hier heb, geeft de precieze data
van Pasen sinds het jaar 1 000. Ge weet dat men in Europa, tot aan de hervorming van
Gregorius XI I I , over het algemeen het nieuwe jaar l iet ingaan met Pasen. De heer van
Grimarez vergeet nochtans n iet te vermelden dat de Nederlan ders vanaf 1 4 1 5 , en zelfs
al lang daarvoor, het jaar lieten aanvangen per 1 januari.
Een andere notitie die daar verband mee houdt, geeft de maand namen volgens een
Vlaams systeem ; het is een interessant l ijstje, vergelijk maar:
Januari
Februari
Maart
April
Mei
J uni
Juli
Augustus
September

werd genoemd

Oktober
Novem ber
December

Lauwe of Laumaent
Sparkel
Meerte of Maerte
April
Meye
Weymaent of Wedemaent
Hoymaent
Oostmaent of Oest
Gherstmaent, Pietmaent,
Speltmaent, Heibstmaent
Wynmaent, Arselmaent
Slachtmaent, Smeermaent
Wintermaent, Horemaent.

Ook in onze tijd zijn verscheidene gelijkaardige l ijsten met de middeleeuwse maandna
men gepubliceerd , en op enkele varianten na stemmen ze nagenoeg hiermee overeen.
I k bedoel maar erop te wijzen dat de bevindingen van de hedendaagse archivarissen
zo lang geleden ook aan Robert van Maldeghems aandacht niet waren ontsnapt.
En wat te zeggen van de diminutieven van de doopnamen die men toen aan kinderen
gaf, zelfs in officiële akten? Robert van Maldeghem zag in dat het nodig was de toe
dracht van die verkleinnamen te kennen om de identiteit van bepaalde personen vast te
stellen, waar men zou kunnen misleid worden door een schijnbaar verschil in namen .
Ziehier een lijstje dat hij opmaakte:
Gijselbrecht, Ghinkine, Ghaukine
Willem, Willekine
Jan, Anneken, Hannekine
Goswijn , Goeskine

Simoen , Moenkine
Jacob, Copkine
Filips, Lipkin
Lieven , Liefkin
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G ertrude, Trudeken
Katrien, Callekin
Kristien, Kerstinken
Margareta, Merkine, Grietkine.

"
"

Yolande, Lente
El isabeth , Betkine
Agnes, Neesekine

Sommige van die namen bestaan wel licht nu nog in de vol kse omgangstaal, maar ik
betwijfel of ze nog al lemaal in gebruik zij n .
Elders trof ik e e n l ijst aan van de proosten van Si nt-Donaas in Brugge, vanaf 1 089 tevens
kanseliers van Vlaanderen. Andermaal een gegeven dat voor de wetenschap van nut
kan zij n . Robert van Maldeghem heeft die lijst samengesteld op basis van authentieke
geschriften uit de archieven van de Sint-Donaaskerk. Toch meen ik dat die reeks niet
helemaal j uist is en zelfs niet compleet. Zo was volgens een 1 3de-eeuwse kron iek,
toegeschreven aan Bou dewijn van Avesnes, Jean van Noyon in 1 203 kanselier van
Vlaanderen en dus p roost van Si nt-Donaas. Die naam ontbreekt op de l ijst. Sanderus gaf
er ook een die me ju ister lijkt .
Anno

1 096
1 1 27
1 1 63
1 1 74
1 1 77
1 208
1 232
1 240
1 295
1 353

Bertulphus
Rogerus
Petrus
Robertus
G erard us
Wilhelmus
Franco van Maldeghem
Philippus
Johannes
Leonardus
Malinus

1 393
1 397
1410
1412
1 422
1 456
1 456
1 467
1 496
1 544

Sigerus
Wilhelmus
Balduinus
Johannes
Rolandus
David
Gh isel bertus
Antonius
Franciscus
Johan nes Carondelet
Claude Carondelet

I k wil deze aan halingen n iet verderzetten, noch er de chronologische reeks aan toevoe
gen van de ruwaards van Vlaan deren vanaf Th iéri de Beverne, heer van Diksmuide, d ie
deze functie vervulde in 965, tot Lodewijk van Vlaan deren, heer van Praet, die dat ambt
u itoefende in 1 555, evenmin de l ijst van de opperjachtmeesters van Vlaanderen vanaf
1 394 of de l ijst van de Vlaamse ridders die door Filips de Schone in Frankrijk werden
gevangen gehouden, onder wie Gwijde van Dampierre. Waartoe zou het immers van nut
zijn mijn relaas te onderbreken door het inlassen van dergelijke gegevens, hoe
belang rijk ze op zichzelf ook mogen zijn? Ge zult ze vinden bij de bewijsstukken, samen
met andere gegevens over het geslacht van Maldeghem, alle door de heer van
G rimarez verzameld in de arch ieven d ie ik hiervóór heb opgesomd.
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Wat ik hier heb aangehaald, zal ongetwijfeld volstaan om u naar behoren de diensten te
laten waarderen die deze geduldige verzamelaar van oude geschriften aan zijn familie
heeft bewezen. I k zei het al, zonder hem zouden we slechts onsamenhangende frag
menten hebben over de geschiedenis van onze voorouders, en daarom moeten we hem
zo erkentelijk zijn. Aan u het oordeel of ik ongelijk had hem zo op zijn waarde te schat
ten ; daar zult ge nog meer toe in staat zijn als ooit bij u de drang zou opkomen te gaan
sn uffelen in de oude, stoffige archieven die h ij ons naliet. Dan pas zult ge u een juist idee
kunnen vormen van al de moeite die de arme Robert van Grimarez zich heeft getroost.
Net als ik zult ge zijn onwrikbaar geduld moeten bewonderen eJl wellicht zult ge u bij het
doorbladeren van de duizenden handgeschreven notities de bedenking maken dat.
indien hij ze zelf had verwerkt, we nu een veel origineler en interessanter boek zouden
hebben dan deze eenvoudige causerieën van uw tante.

XX I V

Herinnert ge u , mijn beste Ottmar, d ie jonge knaap aan wie zijn g rootvader, Filips van
Maldeghem , heer van Leischoot, op de d ag van zijn doopsel een zwaard met het wapen
van onze stam ten geschenke gaf? Ooit zou dat kind de erfgenaam van de naam en het
wapen van van Maldeghem worden en het geschenk dat hem toen werd gegeve n , leek
een voorteken te zijn dat hij, net als zijn voorouders, een leven als m i l itai r zou gaan lei
den. Hierboven heeft men er anders over beslist. Niettemin was het zijn wens dat het
kind eerst zou opgevoed worden midden de g randeurs van de wereld en er ook de ijdel
heid van zou leren kennen om ze beter op hun juiste waarde te kunnen schatten . O p zijn
twintigste was hij het hoofd van onze stam en d aardoor i n het bezit van alle goederen
en titels van zijn vader Adolf van Maldeghem. De i nfante I sabella ontving hem aan haar
hof en was zeer op hem geste l d , een affectieve band die nog vermeerderde toen Fil ips
op tweeëntwintigjarige leeftijd huwde met dona Maria Sebastiana de Barea, kamer
meisje van hare hoogheid. De infante was het jonge koppel zo genegen, dat ze erop
stond met haar hele hofhouding aanwezig te zijn op de trouwplechtigheid, die werd
ingezegend in haar hofkapel te Brussel op 27 april 1 626.
Men kan zich nauwelijks een g roter geluk en een g u nstiger gesternte voor het begin van
een carrière i n denken . Zijn echtgenote, die hij verafgoodde, was een bijzondere gun
stelinge van de i nfante , en ook hij was door haar gel iefd . Wie zou d u rven denken dat ooit
zo'n geluk zou overschaduwd worden?
De zoon aan wie dona Maria op 1 9 januari 1 627 het leven schonk, bracht het jonge paar
tot een hoogtepunt van geluk. I nfante I sabella Clara Eugenia werd de meter van het
kind, dat naar haar Eugeen werd genoemd en als tweede naam Ambrosius kreeg , naar
zijn peter, de befaamde generaal Ambrosius Spinola, algemeen beve lhebber van de
legers i n de Nederlanden.
Filips van Maldegem smaakte een van die overstelpende vreugdes die al te vaak de
voorbode zijn van g rote tegenslage n. Hij was jong, had een vrouw die hij aanbad , zijn
ambitie b racht hem de meest gegeerde ambten en een roemrijke carrière binnen zijn
bereik, tot op het ogenblik dat dit geluk, die hoop , die schitterende toekomst tot puin
vervielen voor een g raf. Dofia Maria stierf in gevolge complicaties na haar eerste
kraambed en Fi lips, wiens enige streefdoel en ideaal het geluk van zijn jonge
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echtgenote waren g eweest, l eed zo onder d it verl ies dat zelfs de aanblik van zijn zoon
hem nauwelijks kon opbeuren. Zij die de gezel l i n van zijn hele verdere leven moest zijn,
was hem ontva l l e n, n u verlangde ook h ijzelf naar de dood . Wat hadden de gu nsten van
het hof en de geneugten van de werel d nog betekenis voor hem? S lechts voor dorïa
Maria had hij ze nagestreefd . Wat hadden roem en eer nog zin, nu zij er niet meer was
om ze met hem te delen? Zijn verschroeiende gedachtewere ld gaf van dag tot dag
duidelijker kracht en gestalte aan de beslissing dat alleen een rel ig ieus leven zijn geest
de rust zou kunnen terug geven d ie hij verloren had. Hij koos voor de orde der francis
canen, waartoe reed s twee van zijn broers toegetreden waren, en onder de naam
Didacius werd hij op 4 oktober 1 628 in het kapucijnenklooster te Gent geprofest.
Daarmee werd een leve n , d at voorbestemd leek voor de were l d, geheel toegewijd aan
God.
De beslotenheid van het k looster dem pte de zuc hten en smoorde de zielenpijn van de
geslagen jongeman. De fam iliearch ieven reppen er met geen woord over hoe het hem
verder verg i n g , ze verte l len niet of de stap die hij gezet had vanuit een onstelpbaar ver
d riet, hem in zijn verdere leven ooit berouwd heeft, een leven dat sindsdien omhuld werd
d oor de diepste stilte. H et enige dat we weten , is dat het nog een lang leven was : zijn
stoffel ij k overschot werd aan de aarde toevertrouwd op 21 jul i 1 68 1 , d rieënvijftig jaar na
het overlijden van dorïa Maria.
Toch beleefde de vrome Filips vanuit zij n teruggetrokken bestaan nog de vreugde
zic hzelf te zien heropbloeien i n zij n zoon, i n wie zijn eigen jeugddromen een n ieuwe
gestalte krege n. Wat h ij voor zichzelf afgezworen had, de eer en de gu nsten d ie het
leven aan het hof en de vriendschap met machthebbers meebrengen, daar zag h ij i n
overvloed het k i n d m e e bedeeld d at dorïa M aria h e m h a d nagelaten. Z o ondervond de
kleine Eugeen Ambrosius al in april 1 628 de vrijgevigheid van zijn meter, de infante
Isabella. Via haar j uweel bewaarde r don Juan de E lorde y Si lva schonk ze haar petekind
een verg u l d zilveren beker ter waarde van vijfhonderd gulden.
Eens de jaren bereikt waarin het leven e rnst wordt, koos h ij zonder aarzelen voor een
m i l itaire loopbaan. Eerst diende hij i n het Spaanse leger in Catalonië en Estramadura en
n auwelij ks achttien jaar oud, kende koning Filips IV hem terwille van zijn verdiensten het
brevet toe van luitenant van zijn edele garde van boogschutters in de Nederlanden. In
h etzelfde j aar verwierf hij van zij n vorst n og e e n andere on derscheid i n g : het d iploma van
de Orde van Santiago of Si nt-Jakob* werd hem op 1 3 augustus 1 646 toegekend , en de
kon i n g verleende hem de investituur in de Orde te Brusse l .
Het z a l u bekend zij n , Ottmar, d at de ridderorde van Si nt-Jakob é é n van de beroemdste
militaire en rel ig ieuze ordes ter were l d is; enke l verd iensten van bu itengewone aard
m aakten het mogelijk daarin opgenomen te worden. Eugeen Ambrosius van Maldeghem
en Barea, een toenaam d ie hij kreeg van moederszijde, voldeed aan die eisen. Op 1 fe
bruari 1 648 werd in de kerk van Sint-Jakob op de Koudenberg te Brussel de investi
tuurceremonie gehouden .
Don Eugeen Ambrosius van Maldeghem en Barea p resenteerde zich met zijn peter, de
markies van Lede, in genoemde kerk voor het altaar van 0.-L-.Vrouw van
's Hertogen bosch, waar hij werd opgewacht door een schitterende schare van ridders

1 62 1

Ook Orde van Compostella genoemd.

\.\,.
<

u.
<

Dolkkruis uit verguld metaal en email, als insigne van de Militaire Orde van Santiago de Compostella.

van de O rde. Hij verzocht don J uan de Vel asco, g raaf van Salazar, p rofessieridder en
gemachtigde van de koni ng , hem te ridderen conform de koninklijke ordonnantie. Rond
de g raaf van Salazar stonden onder meer kapitein don J aspar de Val des, kapitein don
Alonso O rtiz de Ybarra, schi ldknaap van de aartshertog , de g raaf van G arcias , don
Fernando de Boisschot, g raaf van Erps en kanselier van Brabant, don M i g uel de Luna i
Arellano, superintendant voor m i l itair recht, Francesco de Galareta, staats- en
oologssecretaris, don Antonio de la Cueva, l uitenant-generaal van de cavalerie, don
Jean de Monroy, kolonel van een regiment infante rie uit Opper-Duitslan d , don Alberto
Coloma, de baron van Beaufort, de heer van Vlamertinge en de baron van Paar. Allen
waren ze gehuld i n de witte mantel van de orde, met het Si nt-Jakobskruis op de borst.
Don Juan de Velasco nam de koninklijke aanbevelingsbrief uit de handen van Eugeen
Ambrosius van Maldeghem en kuste hem eerbiedig ; hij raakte er zijn hoofd mee aan en
verklaarde zich bereid het bevel van zijn heer en vorst, natuurlijke en eeuwige uitvoerder
van de Orde van Sint-Jakob, ter plekke en terstond op te volgen. Dan verzocht hij de
neofiet naderbij te kome n, zijn handen op het eedkruis op zijn borst te leggen en zo de
eed af te leggen. Eugeen Ambrosius, als niet-geboren in het Spaanse koninkrijk, zwoer
"in alles en door alles de statuten van de orde en ridderschap van Si nt-Jakob na te leven
en uit te voeren , zich te onderwerpen en te gehoorzamen aan die regels en aan Zijne
Majesteit, o p apostol isch gezag eeuwig administrateur van de Orde, en in naam van de
koning aan de voorzitter en de leden van de raad van de Orde " , met daarbij de ver
plichting, indien hij zich niet aan die belofte zou houden, zich "te onderwerpen aan de
straf die het Zijne Majesteit zou believen hem op te leggen, en dit met inzet van zijn persoon en al zijn goederen" .
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Het 'Castellum Diepesteyn' komt in het midden van de 1 7de eeuw door huwelijk in bezit van Eugeen
Ambrosius van Maldeghem . Het was een prachtig kasteel, omgeven door een indrukwekkende waterpartij
en een mooie Franse tuin.

In het glasraam boven de ingang van het kasteel zijn de wapenschilden verenigd van Eugeen Ambrosius
van Maldeghem en Isabella Clara von Kesseler. Ten gunste van Eugeen Ambrosius werd Steenhuffel tot
graafschap verheven.

Aan de hand van oude plannen en tekeningen werd Diepenstein grondig gerestau reerd door de nieuwe
eigenaars, waaronder de brouwerij Palm . In de jaren 1 993-1 995 kreeg het zijn oude l u i ster terug. Het bron
zen Brabants trekpaard van Rik Poot verwijst naar de stoeterij die hier aanwezig is.

In het waterkasteel werd aan de verschillende zalen , vergader- en expositieruimten, een naam gegeven.
Hier een beeld van de 'zaal Maldeghem'.
·
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N a d i e eed ondertekende hij het register van de Orde, samen met zijn getuigen
Ambroise Bléry, l u itenant van de cavalerie, en P hi l i ppe Vasseur.
Don J aspar de Val des en don Alonzo O rtiz de Ybarra bonden hem vervolgens een paar
s poren aan en don Juan de Velasco, g raaf van Salazar, omgordde hem met een zwaard,
d at hij d aarop uit de schede trok en hem voor het aangezicht hield met de woorden " Don
Eugeen Ambrosius van Maldeg hem en Barea, is het uw wens ridder te zijn?" - "Ja, ik
wens ridder te word e n " , antwoordde die . De g raaf herhaalde d ie vraag d riemaal en
Eugeen Ambrosius g af d riemaal antwoord .
" Moge God dan van u een g oed ridder make n , en de apostel Si nt-Jakob ! " Bij die woor
den raakte de g raaf van Salazar met het zwaard zijn hoofd en zijn schouders en bracht
het dan terug in de schede aan de gordel van Eugeen Am brosius.
Dan moest hem het kleed van de Orde worden aangereikt. Vo lgens de regels moest h i]
d at ontvangen u it de handen van de prior, subprior of rector van een klooster met de
regel van S i nt-Aug ustinus. Daartoe aangezocht door Eugeen Ambrosius, nam de abt
van Sint-Jakob op de Koudenberg , die bij de ceremonie aanwezig was, op zijn beurt het
kon i n klijke d i p loma, kuste het en raakte er zijn kruin mee aan , daarbij verklarend dat hij
bereid was te gehoo rzamen . H ij nam Eugeen Ambrosius van Maldeghem en Barea bij
de hand en verzocht hem zich op de g rond uit te strekke n, waarna hij, volgens een boek
van de Orde, een reeks vragen stelde waarop de nieuwe ridder antwoord gaf. Daarna
werd hij, geknield , d oor de abt gekleed met de witte mantel met de insignes van de Orde
van Sint-Jakob en werden zegeningen over hem uitgesproken. Vervolgens kwamen de
g raaf van Salazar en a l l e aanwezige ridders hem omhelzen.
Daarmee hielden de onderscheidingen voor Eugeen Ambrosius niet op. Hoe meer zijn
vader zich voor de ogen van de were l d verborg , hoe meer die wereld zijn verweesde
zoon wilde verheffe n. N auwel ijks enkele maanden waren verlopen sinds de indruk
wekkende ceremonie d ie ik u in detail wilde beschrijve n, of de kon ing van Spanje
bewees hem opnieuw eer d oor Leischoot tot baronie te verheffen voor hem en zijn hele
nages lacht, zowel mannelij k als vrouwe l ijk. Daarmee wenste Philips IV aan ons geslacht
zijn erkentelijkheid te tone n voor de diensten die het in tal van omstandigheden had
bewezen . Hoe scherp staan deze b l ijken van eer en waardering d ie Eugeen Amb rosius
ten dele vielen in contrast met de zelfgekozen armoede van zijn vader, broeder
Didacius!
Zes jaar later, op 5 februari 1 654, huwde Eugeen Ambrosius van Maldeghem, baron van
Leischoot, met I s a b e l l a C l a ra E u g e n i a von Kessel e r, erfdame van Marquette,
Steenh uffel , D iepenstein, l ndevelde, Nederheem, enz. Door een merkwaardig en zon
derling toeval had die dame als dooppeter koni ng Filips IV gehad en als meter de door
l uchtige i nfante Isabella, dezelfde meter als haar man.
Van dan af, mijn beste Ottmar, zag het ges lacht van Maldeghem zich in de persoon van
zijn hoofd opnieuw verheven tot de rang en stand d ie het tijdens de Middeleeuwen had
gevoerd. De arbeid, de moed en het doorzettingsvermogen van onze voorouders, niet
i n het minst hun deugd en loyauteit, werden l u isterrijk erkend en beloond in deze jonge
man, die zozeer met alle gaven der fortuin begiftigd werd. Daar voegde koning Karel 1 1
nog een g unst aan toe door op 25 april 1 685 het land van Steenhuffel te verheffen tot
waardigheid, titel en rang van g raafschap onder de naam Steenhuffel-Maldeghem, en
d it ten voordele van messire Eugeen Ambrosius van Maldeghem en zijn erfgenamen en
o pvolgers, mannelijk of vrouwe l ijk, geboren binnen een wettig) 1uwelijk.
Hoef ik daarbij te vertel len dat hij zich de vele en zo verscheiden gu nsten die hij van zijn
vorsten had verkregen, voortdurend waardig toonde en dat zijn familie de achting die
hem werd betoond , rechtvaardigde?

De drie zonen die Eugeen Ambrosius had b ij zijn echtgenote Isabella Clara Eugenia,
kozen in het spoor van hun vader voor een militaire carrière ; de twee oudsten sneu
velden i n de oorlog tegen Hongarije, bij het beleg van Buda, in 1 686. Zo bleven de van
Maldeghems hun leven offeren in d ienst van hun vorste n .
J a n Dominicus, graaf van Maldeghem en jongste zoon van Eugeen Ambrosius, bekleedt
in onze fam i liegeschiedenis en in de vaderlandse historie een al even eervolle plaats, en
d at binnen een tijd perk dat zoveel el lende bracht in onze geweste n . Het is de tijd van
de g rote oorlogen van Lodewijk XIV van Frankrijk, de tijd van vijandelijke invasies, van
tal van bloedige gevechten d ie de Europese naties hier kwamen leveren en waardoor
onze slagvelden vereeuwig d werden. Van 1 688 tot aan de Vrede van Rijswijk i n 1 698
bleef Jan Dominicus, g raaf van Maldeghem, in m i l itai re dienst, waarbij hij zich her
haaldelijk l iet onderscheiden aan het hoofd van een afde l i ng infanterie, die hij op eigen
kosten had gel icht en die deel uitmaakte van het regiment van de markies van Bay. Na
de vrede bleef hij in d ienst bij een detachement l ijfwachten van Maxi mi l iaan Emmanuel ,
keurvorst van Beieren, kapitein en gouverneur-generaal der Nederlanden. Toen ons land
opnieuw onder oorlogsvuur kwam te liggen, schaarde hij zich andermaal bij de troepen.
N iet lang daarna keerde het lot dat hem zo lange tijd g unstig gezind was geweest, zich
tegen de g rote vorst. De geall ieerde troepen zetten de wrede nederlagen van voorheen
om i n overwinningen. Ons land , dat tijdens onophoudelijke conflicten door zowat alle
staten was overspoeld , smachtte naar rust en onafhankel ijkhei d . I n 1 706 had het om
konin g Karel 1 1 1 , later bekend als keizer Karel VI, als soeverein gevraagd ; de h ertog van
Marlboroug h beloofde toen, in naam van de geall ieerden, dat België onder het
Oostenrijkse vorstenhuis zou komen. Op 4 november 1 7 1 2 zonden de Staten van
Brabant, Vlaanderen en Henegouwen een delegatie naar de Staten-Generaal der
Verenigde Provinciën, en desgeval lend naar kon ingin Anne van Engelan d , om erop aan
te d ringen dat die belofte zou ingelost worden . Eén van de gezanten voor de adel van
Brabant was graaf van Maldeghem.
Toch bleven de zeevarende mogendheden onze streken bezet houden en het hogere
gezag over het land u itoefenen. Op 3 1 maart 1 7 1 4 werd g raaf van Maldeghem ontbo
den naar de Raad van State, door die mogendheden ingesteld voor het algemeen
landsbestuu r. Later, toen de keizer zelf een nieuw bestuur voor onze p rovinciën samen
stelde, werd hij bevestigd i n zijn ambt van staatsraad. Aldus bleef hij in regeringskrin
gen aanwezig .
D e eerste jaren onder Oosten rijks bewind l everden allesbehalve een rustig e n vreed
zaam plaatje. Zo is bekend d at bij afwezigheid van prins Eugeen van Savoie, gou
verneur-generaal der Nederlande n, de markies van Prié naar Brussel kwam . Die
ongelukkige keuze g af aanleiding tot nogal wat schermutselingen. Zijn verblijf al hier
heeft d roeve, om niet te zeggen bloed ige herinneringen nagelaten .
Documenten u i t ons famil iearchief zouden een licht kunnen werpen op de achtergron
den van de spanni ngen die toen rezen tu ssen de Raad van State en de markies van
Prié. Ik heb er een uitvoerige correspondentie in aangetroffen , waarin de g rieven der
beide partijen worden uiteengezet en d ie werd overgemaakt aan prins Eugeen. Daaruit
blijkt d at de lokale adel diep werd gekrenkt door de markies, die er zich op toe legde de
armslag en i nvloed van de Raad i n te perken en zijn leden belachelijk te maken . Zelfs
de vrouwen raakten bij die politieke twisten betrokken, en naar het schijnt ging dame de
Prié met haar schaamteloze verwaandheid menige keer alle perken te bu iten.

In het koor van de kerk van Ste�n huffel, het oudste gedeelte van het gebouw, werden verschillende leden
van de familie van Maldeghem begraven, o.a. Eugeen Ambrosius in 1 693 en Eugénie van Maldeghem in
1 746.

U it de b rieven van prins Eugeen van Savoie als reactie op al die klachten, valt dikwijls
zijn ongenoegen af te leiden . De prins steunde zijn l uitenant naar bestvermogen en
stelde hem bijna volkomen in het gelijk. Toch moest de keizer gevolg geven aan de
onophoudende klachten. In Wenen begreep men dat het gevaarlijk was een bestel in
stand te houden d at mettertijd een explosieve afkeer zou teweegbrengen en de markies
van Prié werd teruggeroepe n, niets te vroeg overigens.
Evenmin als zijn ambtsgenoten had ook Jan Dom i nicus van Maldeghem niet nagelaten
prins Eugeen boudweg over de stand van zaken in te l ichten, en dat met het risico door
te g aan voor Anjouin, Anjou-gezind , sympathisant dus van Filips V van Frankrijk. Er
kwam een moment dat zijn eergevoe l hem dwong ontslag te vragen, liever dan zich te
lenen tot daden d ie in strijd waren met zijn geweten.
Algauw erkende de keizer de gegrondheid van al l e g rieven d ie he m hadden bereikt. I n
p laats van u i t de gu nst t e vallen, ondervond de g raaf van Maldeghem b lijken van ach
ting. O p 9 november 1 733 werd hij bevorderd tot l uitenant-veldmaarschalk, en zijne
majesteit benoemde hem tot zijn eerste gevolmachtigd commissaris voor de ver
g aderingen van de afgevaardigden der zeevarende mogendh�den in Antwerpen.
In 1 7 1 4 vertrouwde Maria Theresia, die Karel VI had opgevolgd, hem opnieuw
gelijkaard ige volmachten toe. In de fam il iearchieven berusten brieven van Karel van
Lorreinen, die bewijzen hoezeer het huis van Oostenrijk hem genegen was.

Mme de Lalaing schonk een aanzienlijke financiële bijdrage voor verbouwingen aan de kerk van
Steenhuffel. Onder meer kon in 1 828 hiermee een nieuw kerkschip bekostigd worden.

De eerstesteenlegging gebeurde twee jaar
eerder in 1 826, door den zeer edelen heer
Maximilianus Joannes Gislenus grave van
La/aing ende van Tildonck, zoon van Mme

de Lalalng.
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Ter herinnering aan het feit dat François Joseph
Alexander de Lalaing in 1 809 begraven werd in
Steenhuffel, liet gravin Marie Henriette deze her
denkingssteen voor haar vader plaatsen tegen de
noordkant van het koor.

Karel Florent J ozef, g raaf van Maldeghem, zoon van Jan Dom inicus, werd in 1 774
kapitein van de nobele garde der boogschutters; h ij werd opgevolgd door Jozef
Alexander François. Dat is dan, mijn beste Ottmar, uw g rootvader, aan wie ik en uw
vade r het leven te danken hebben. Zoals zijn voorouders streefde hij militaire eer na, en
als kapitein der g renadiers bij het regiment van de prins de Ligne was h ij in 1 799 de
eerste d i e b ij de bestorming de vesting van Schwedeldorf beklom.
Het einde van de 1 Sde eeuw en de laatste vijftig jaren zijn te nabij verleden om er hier
op in te gaan. I k hoef u niet te verte ll len wat de van M aldeg hems in die tijd verricht
hebben . Uw vade r heeft u ongetwijfeld meer dan eens het trieste wedervaren van onze
familie in de periode van de Franse Revolutie uit de doeken gedaan. Hij zal daarbij
vertel d hebben over onze uitwijking , over zijn ge boorte, over de dood van vader en
moeder, over al de gebeurtenissen kortom die tot de naaste overleveringen binnen een
gezin behore n , verhalen bijna van rond de haard.
I k meen dat de vlugge schets die ik heb gemaakt van de handel en wandel van al diege
nen die sinds ver vervlogen tijden de naam en faam van onze stam hebben gemaakt,
kan volstaan. Ik heb getracht u een oordeel te laten vormen over wat onze voorouders
tot stand hebben gebracht en u in staat te stel len met terechte trots te zeggen dat ze
nooit van hun edele devies zijn afgeweken.
I s het niet terecht wat ik bij het begin schreef, dat de eigen fami liegeschiedenis waarde
vol l e i n l ichtingen kan aan brengen? Ik stel mij voor dat het lezen over de levens van onze
voorgangers en bloedverwanten u ertoe zal verleiden in hun voetsporen te treden. Ge
kent het oude devies Noblesse oblige, wel n u , voor ons is p l icht heilig. De leuze " Loyaal",
d i e sinds eeuwen onder ons wapenteken prijkt, moet het dwingend d ictaat zijn bij al les
wat we ondernemen. Zij was eertijds de roem en de kracht van onze voorouders in voer
en tegenspoed, geef ze zelf ongeschonden door aan hen die na u komen. Voor mijzelf
is het een vreugde dat ik naar vermogen heb bijgedragen tQt het opnieuw tot leven
wekken van de oude tradities van onze stam en dat ik namen die ten onrechte in de ver
getelheid waren geraakt of daden d i e in ijl e en verwarde legenden d reigden te ver
vagen, in ere heb hersteld.
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Na het relaas over het wedervaren en de d aden van onze voorzaten , wil ik u nog onder
houden over de h uwelijksverbintenissen die ze aan g i n g e n . Met een snelle blik op dat
deel van onze fam i lieannalen wil ik afsluiten . Daarbij zal ik u uitleggen we l ke n amen
sinds de oorsprong van onze stam met de oude naam van Maldeghem verbonden raak
ten.
De vroegste bu rchtheren zijn, naar gebruik van die tij d , tot ons gekomen zon der de
namen van h u n echtgenotes. I n 1 1 22 treffen we een Wulfric van Maldeghem , zoon van
Salomon en gehuwd met de erfgename van Haarlem in Nederland .
De oudste echtverbintenis nadien vermeld, dateert van het einde van de 1 2de eeuw.
Diederik, burchtheer van Maldegem, huwde n aar gezegd wordt El isabeth du Roeulx,
oudste dochter van Eustachius du Roeulx, bijgenaamd de Oude. Het enige bewijs daar
voor is een u ittreksel uit het obituarium of p lanarium van de kerk van Si nt-Donaas in
Brugge, waar de verjaardag van Diederiks overl ijden is aangegeven op 1 3 november,
dat van zijn vrouw El isabeth op 1 1 maart. Maar was deze Elisabeth werkel ijk van het
geslacht du Roeulx? Er is reden tot twijfel . Het planarium vermeldt dat niet en voorts kent
men de genealogie van Eustachius de Oude. De kroniek, toegeschreven aan Boudewijn
van Avesnes, zegt d at hij de zoon was van Arnoul de jongere , zoon van g raaf Boudewijn
van Henegouwen en achterkleinzoon van g ravin Richilde. Tot vrouw nam hij de dochter
van een vooraanstaand man uit het Henegouwse, een zekere Jan, die het pairschap *
van Bergen bezat. Na de dood van Jan bekwam Eustachius datzelfde pairschap ter
wille van zijn echtgenote. Hij stichtte Le Roeulx en Morlanwelz en won bij zijn vrouw twee
zonen en drie dochters. De oudste zoon Nikolaas werd geestel ijke, de tweede,
Eustach ius-le-Walles 1 , erfde Le Roeulx. Hij huwde Bertha, een dochter van Raas van
Gavere en Doumison de Chièvres. De oudste dochter Beatrijs trouwde met Watier de
Lens, de tweede heette Aélis. Na een huwelijk met een heer van wie de naam niet ge
kend is - h uwelijk dat overigens kinderloos bleef aldus de kroniek, trad zij in het kloos
ter van Saint-Foillan in Le Roeu lx. De derde dochter, Mabe, was eerst getrouwd met
Nicolas de Baulers, nadien met de heer van Bousies.
Een waardigheid, verbonden aan lenen die rechtstreeks gehouden waren van de vorst; de pairs
deden hem manschap, maar werden verder beschouwd als zijn pares, gelijken.
Baron de Reiffenberg spreekt van Ie va/et; zou het niet eerder "de Waal " betekenen?
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We moeten hier opmerken d at niet de ou dste, maar de tweede dochte r van Eustachius
de Oude Aélis heette , een vervorming van de naam El isabeth . Nu geeft de kroniek
enerzijds geen u itsluitsel over haar echtgenoot, mogelijk Diederik van Maldeghem ,
anderzijds b l ij kt ook dat huwel ijk zonder nageslacht gebleven te zij n . Niets laat ons dus
toe d ie echtverbintenis te staven . De heer van Grimarez had er zo zijn twijfels over en
het is ons n iet bekend waarop sommigen na hem, met duidelij k minder voorbehoud , zich
hebben gebaseerd voor hun bewerin g . Tot nader inzicht moet de band met hef geslacht
Le Roeulx d us afgewezen worden. Er is echter een andere echtverbintenis die haar eve
n aart.
.
Fi li p s 1 van Maldeghem, de oudste zoon van Diederik en Elisab eth van wie zoju ist sprake
was, h uwde Maria van Henegouwen, dochter van Willem, heer van Chäteau-Thiéri-sur
Meuse en van M ahaut de Lalai n g . Deze Wil lem van Henegouwen was een oom van
Boudewij n , keizer van Constantinopel, d ie hem het bestuur van het g raafschap
Henegouwen toevertrouwde tijdens zijn afwezig heid2 .
Filips 1 , heer van Maldegem , en M aria van Henegouwen zetten onze stam voort. Door
zijn huwelijk werd Filips een vol l e neef van Ysabeau , koningin van Frankrijk, van
Boudewijn en Hendrik, keizers van Constantinopel en van Yolande, de vrouw van Pierre
de Courtenay, eveneens keizer van Constantinopel . De afkomst en verwantschap van
d eze d ame kan men nagaan in de genealogische geschiedenis van het huis van
M ontmorency, te boek geste l d door André Duchesne, deel 1 1 p. 1 22 . We moeten ze n iet
meer bewijzen, ook Vredius vermeldt die al l iantie in zijn Sigilla comitum Flandriae.
O utreman heeft in zijn Constantinopolis Belgica oorkonden opgenomen d ie de ver
wantschap tussen Wil lem , heer van Chäteau-Thiéri-sur-Meuse, en het huis van
Henegouwen bevestigen; d aarbij verwijst hij naar de h u l p die de heer van Grimarez hem
gegeven heeft. Ook P. De Croonendale, g riffier bij de koninkl ijke schatkist, publiceert in
zijn kro n iek over het land en g raafschap van Namen charters van deze Wi l lem en ook
bij M i raeus treffen we er aan .
Willem van Chäteau-Thiéri, b ijgenaamd de Oom zoals bl ijkt uit zijn zegel , was eerst
gehuwd met M ahaut de Lalaing , d ame van Raches, nadien met Havoise, vrouwe van
Saint-Sauve n ab ij Valenciennes. Het enige bewijs dat Maria van Henegouwen een
d ochter uit het eerste huwelijksbed zou zijn, is het feit dat ze de voogdij van Raches bij
het huis van Maldeghem b racht en d at haar kleinzoon Jan van Maldeghem , ridder, zoon
van Wil lem en Agnes van G iste l , aan het begin staat van de tak van de slotvoogden van
Raches. Hij werd beg raven in de abdij van Flines; zijn tombe d roeg als opschrift: Chy
gist Jehan de Maudenghien, chlr. Et chastellain de Raisse. Priez pour s 'áme Hier rust
Jan van Maldeghem, ridder, kastelein van Raches. Bid voor zijn ziel"
-

Een dochter van Maria van Henegouwen en Filips 1 van Maldeghem wordt i n de char
ters Maroie, Marije genoemd. Zij trouwde met Boudewijn, heer van Praet, weduwnaar
van M arie de Wavrin. Uit d at h uwelijk werden twee dochters gebore n: Johanna, petekind
van Johanna van Constantinope l , g ravi n van Vlaanderen en Henegouwen, en Eustace,
van wie Eustace de Saint-Pol, d ame van Nesle en vol l e nicht van Maria van
Henegouwen, haar g rootmoeder van moederskant, meter was. G ravi n Johanna noemt

2

Miraeus haalt in zijn Not. Ecc/es. Belgii, f0 5 1 3, een oorkonde aan uit t203, w�arin hij zi� h als volgt
.
.
benoemt: Ego Wille/mus, domini comitis Flandriae et Hannoniae patruus et e1us v1cem m com1tatu
gerens
potestativam.
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en uit krachte daarvan macht uitoefenend in het graafschap Henegouwen.
-

Marije van Maldeghem, dame van Praet, in een oorkonde van 1 2 1 7, haar Karissima con
sanguinea mea, domina Maroia, uxor dilecti et fidelis mei Balduini de Praet - Mijn liefste
verwante, dame Marije, echtgenote van mijn d ierbare en trouwe Bou dewijn van Praet.
Dat houdt in dat Johanna van Vlaanderen inde rdaad de achternicht van haar moeder
Maria van Henegouwen was. In zijn geschiedenis van het huis van Béth une begaat
André Duchesne op p. 2 1 7 een vergissing in verband met die oorkonde uit 1 2 1 7 : hij
meende dat de naam Maroia betrekking heeft op Marie de Wavrin, de eerste echtgenote
van Boudewijn van Praet, terwijl het wel degelijk om Marije van Maldeg hem gaat.
Het geslacht van Maldeghem bleef gedurende de hele 1 3de eeuw all ianties aangaan
met de meest vooraanstaande families van Vlaandere n . Willem, zoon van Filips 1 en
Maria van Henegouwen , was in 1 223 gehuwd met Margareta van Rode, dame van
Woestijne, genaamd Oudemersse. In de gesch iedenis van de ges lachten de Guines,
van Gent en de Chäti l lon, vindt men wat de geleerde André Duchesne over de roem rijke
familie van Rode en haar stamboom weet te vertellen. M arg areta van Rode was de
dochter van Geerard en van Margareta van Woestijne, dochter van Filips, heer van
Woestijne, en van N . . . van Si nt-Winoksbergen. Na 1 24 1 huwde Wil lem van Maldeghem
een tweede keer met Agnes van G iste l , dochter van Arnold en van Agnes van
Voormezele.
De familie van G iste l , even oud als die van Rode, is even beroemd omwi lle van de
allianties die ze aanging als omwille van de rol die leden ervan speelden in de
geschiedenis. Naar voorbeeld der van Maldeghems, kozen de van G istels tijdens de
1 2de eeuw de kerk van Harelbeke als beg raafplaats.
Filips I l , kastelein van Maldegem, nam Elisabeth Belle tot echtgenote, dochter van
Salomon en van Chrétienne de G uines. Door dit huwelijk met het huis van G u i nes waren
de kinderen van Filips I l opnieuw verwant met de i l l ustere afstammelingen van Karel de
Grote. André Duchesne heeft het daar ook over in zijn Histoire de la maison de Gand,
correcties en aanvu l l i ngen, p. 450.
Hun kinderen hernieuwden met de familie van Rode allianties die al even voorspoedig
waren. Filips 1 1 1 huwde met M aria van Rode, dame en schoutin van Wondelgem; zijn zus
Katherina van Maldeghem trouwde met Jan van Rode, b roer van voornoemde, heer van
I ngelmunster. Uit dat huwelijk sproot een roemrijk nageslacht waaronder men, aldus de
heer van Grimarez, "enkele van de aanzienlijkste vorsten van Europa telt, onder wie
zeven koningen, keizerin Leonora, negen koni nginnen, de Palatij nse keurvorsten, van
Saxen en van Brandenburg, de hertogen van Anjo u , Orléans, Savoie, Guise, Mantua,
enz . , enz."
De heer van Grimarez heeft dat al les uitgewerkt in een groot genealogisch tableau ,
waarvan ge u met volgende korte toelichting makkelijk een idee zult kunnen vormen :
l sabeau van Rode, kleindochter van Katherina van Maldeghem, was gehuwd met Jan
van G i stel ; een van hun dochters, l sabeau van Giste l , was in de echt verbonden met
Robrecht van Béthune en door dat huwelijk komen we vooreerst bij Johanna van
Béthune, vrouw van Robert de Bar, en vervolgens bij Jeanne de Bar, gemalin van
Lodewijk van Luxemburg . Hun kleindochter Maria van Luxem burg huwde met François
de Bourbon, g raaf van Vendóme, en van hieraf treffen we in hun nageslacht het Franse
koningshuis, het huis van Lorreinen, het huis Stuart, enz.3

3

Ingevolge die echtverbintenis kwam het land van Rode toe aan koning Hendrik IV, die het in 1 606
verkocht aan de zoon van Rodrigues de Exora, een Portugees die in Antwerpen gevestigd was.
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I n een andere l ijn brengt J acq ueline van Béthune, tweede dochter van l sabeau van
G i ste l , d oo r haar huwelijk met Raoul d'Ailly ons bij de versmelting van die tak met het
huis van Kleef, en wel door het huwelijk van haar kleindochter Elisabeth van Bourgondië
met Jan , hertog van K leef. Ten slotte is er nog de verwantschap met het huis van
B rande n bu rg d oor het huwe l ijk van Maria E leonora van Kleef met Al bert Frederik van
Brandenburg, hertog van Pru isen .
Robert v a n G rimarez kon d us m e t a l l e recht stellen dat Katherina van Maldeghem,
echtgenote van Jan van Rode, het meest i l l ustere nageslacht had.
Hoef i k u hierna nog de a l l ianties op te noemen van onze stam met de families van
G avere, van Ressege m , van Heule, van I zegem, van Gent, enzovoort? Laat me volstaan
met te zeggen d at al d ie namen met de g rootste l uister schitteren in de geschiedenis
van Vlaan dere n .
O mtrent d e naam van de eerste echtgenote van Filips I V van Maldeghem bl ijf ik in het
o ngewisse. De heer van G rimarez vond in de stamboom der Vaernewycks dat het Maria
van Edingen zou zijn. Zijn tweede vrouw was Yolande de Mortagne, een kleindochter
van Arnol d , heer van M ortagne en kastelein van Doornik, en van Yolande de Coucy,
genaamd van Vervins, d ame van Parfondeval . Ook van het geslacht de Mortaigne lost
de oorsprong op in de nevelen van de M iddeleeuwen.
De kin deren van Filips I V troffen eveneens een goede partij in h u n huwelijk. Een dochter
h uwde een Barbançon, een andere een Vaer newyck, de derde een Barnage, heer van
M auwe, en de vierde Thomas van Rijsel, heer van Fresne en Blaringhem.
Dan hebben we Filips V van Maldeghem, tweemaal gehuwd . Zijn eerste vrouw was
S i b i l l e van Borssele, dame van Pepegem , dochter van Wul fard , ridder en heer van
Zandenburg, en van Sibille van Scoude; zijn tweede echtgenote was Maria van Béthune,
oud ste d ochter van Math ias, heer van de twee derden van Loker en van Hébuterne.
Borssele en Béthune zijn in onze geschiedenis om meer dan één feit roemrijke namen ;
ze zijn verenigd met zowat alle vooraanstaande fami lies van het continent. De
nakomelingen van S ib il l e van Borssele verbonden zich met de famil ies van Massemen,
van Boutersem en van Aartrijke; één van hen huwde zelfs met een natuurlijke dochter
van Lodewijk van Male, g raaf van Vlaandere n. De enige dochter van Maria van Béthune
was tot drie keer toe getrouwd , en telkens met goede partijen : eerst een van Stavele,
heer van Izegem, nadien een van Uitkerke en ten slotte een Tol lenaere.
1 n 1 370, nog tijdens het leven van zijn vader, trouwde Fi lips VI met Maria van
G rimbergen, e rfgename van Moerzeke, Beerlegem en de tienden van Ter Dorent. Ze
was een dochter van Geerard en van Clara de M irabelle, dochter van Jan, heer van
Perwez. Zijn overgrootvader, Hendrik van G rimbergen, was getrouwd met Jeanne
d ' Espinoy. Ze behoorde tot een tak van de fam i l ie van G rimbergen, die grote roem ver
wierf in de gesch iedenis van B rabant tijdens de 1 2de en 1 3de eeuw.

Thans vallen de echtverbintenisse n tussen de van Maldeghems en de de Silly's en van
Ophems te situeren, huwel ijken d ie later een langdurig proces u itlokten. Die huwel ijken
werden gesloten door twee kinderen van Sohier de Silly en Sibille van Maldeghem,
dochter van Maria van G rimbergen en Filips VI, heer van Maldegem. De de Sil ly's waren
een tak van de aloude stam de Trazegnies.
Eén der zonen van Filips VI, Geerard van Maldeghem, heer van Scoude en van
Baasrode, won bij zijn vrouw El isabeth van Haamstede een dochter Elisabeth , die als

Zegel van Geerard van Maldeghem, heer van Scoude en van Baasrode, baljuw van Brugge (+1 429) .
Op dit ronde zegel van rode was, gehecht aan een oorkonde van 1 juli 1 41 9, zien we links in het veld een
bevallige riddervrouw. Naast haar een helm, bekroond door twee blekersschoppen en overvloedige plui
men, onderaan een schuingeplaatst schild met het wapen van Maldegem. Het randschrift vermeldt:
s' GHERART VAN MALDEGHEM HER TOT SCOUDE EN BAESRO.
(Stadsarchief Brugge, 3 1 0, Fonds ambachten en oorkonden, nr. 50).

eerste uit ons geslacht trouwde met een van H alewijn . Dat huwelijk werd onder zulk
danige omstandigheden gesloten d at een droevig verloop te voorspellen was voor wie
er getuige van was. Droevig voor de bruid, d roevig voor onze fami l ie die er zou aan ten
onder gaan .
Willem van Halewijn, heer van Uitkerke, had vooreerst ingestemd met het huwelijk van
zijn zoon Joos met genoemde Elisabeth van Maldeghem. Het contract was op 1 7 augus
tus 1 470 i n het bijzijn van getuigen opgesteld , maar toen het moest gesigneerd worden,
weigerde Willem van Halewijn. Zeer verontwaardigd over dergel ijke gang van zaken die
over zijn familie très-grant blame, vitupère et deshonneur
g rote bl aam, schande en
oneer - bracht, zag Geerard van Maldeghem geen andere uitweg dan zich tot Jan, her
tog van Bourgondiê en g raaf van Vlaandere n, te wen den. Hij legde hem de zaak voor
en vroeg dat gerechtigheid zou geschieden . De hertog stond erop eerst beide partijen
te horen en l iet de ouders en vrienden die bij de overeenkomst aanwezig waren
geweest, bij zich ontbieden. Daarop gebood hij dat het h uwelijk zou gesloten worden
sans aucun reffus ou difficulté - zon der enige tegenkanting of mi sbaar - op straffe, voor
Willem van Halewijn , dat al zijn goederen onder sekwester zouden geplaatst worden,
waarna met de inkomsten daarvan Geerard van Maldeghem schadeloos zou gesteld
worde n a rato van de bedragen bedongen i n het compromis. Het besl u it van de hertog
werd u itgevaardigd op 21 april 1 4 1 6 .
-
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E r was geen weg meer terug . Willem van Hal ewijn liet dus het h uwelijk bezegelen dat hij
i n de g rond van zijn h art vervloekte. De arme Elisabeth had weinig reden om er met
vreugde naar uit te kijken.
U it haar verbintenis met Joos van H alewijn werd een dochtertje geboren , dat op de
g ruwelijkste manier aan haar einde kwam: het viel in een ketel kokend water en vond er
een afsch uwelijke doo d . N iet lang d aarna kreeg Joos genoeg van de vrouw die hem
zoveel als opgedrongen was en hij schrok e r n iet voor terug haar een rivale te bezorgen .
Zoals ge ziet. had El isabeth geen g e l ukkig leven; er wordt gezegd dat ze ten onder g ing
aan haar verdriet. H aar echtgenoot haastte zich dan zijn favoriete tot vrouw te nemen,
Passch i n e M aerschalcx. U it d at huwelijk werd Karel van Halew ijn gebore n, heer van
U itkerke, over wie ik het reeds meermaals had en in wiens profijt Fi l i ps IX van
"
Maldeghem kort voor zijn dood afstand deed van land en heerlijkheid van Maldegem .
Had ik gelij k te stellen d at dit h uwelijk gesloten werd onder de voor onze famil ie somber
ste voortekenen? Dat alles neemt n iet weg dat het huis van Halewijn een der aanzien
lijkste stammen van Vlaanderen is en zoals baron van Reiffenbergh stelt, een der oud
ste en nobelste geslachten van de Nederlanden.
Fi l i ps V I I , heer van Maldegem, was in eerste huwel ijk getrouwd met een zuster van Joos
van Halewij n , die zoj uist ter s p rake kwam ; hij h uwde een tweede keer met Margareta van
G iste l , d ochte r van Geerard , heer van Breucq en van Wasquehal. In verband met dat
h uwelijk z ij aangestipt d at de heren van G istel e rfgerechtigd kamerheren van
Vlaanderen waren e n d at hun devies Ghistelles l'Ancienne sp reekwoordelijk was, net
zoals Vilain la Noble en Maldeghem la Loyale.
Filips V I I I , geboren uit de eerste echt, was eerst gehuwd met l sabeau de Roye, dochter
van M athieu , heer van Roye , en vervolgens met Gertrude van Reimerswaal , oudste
d oc hter van Nicolaas Kervin c van Reimerswaal , heer van Lodijk, en van Gertrude van
G avere, d ame van Rozendaal . Het is ove rbodig te wijzen op de adel van deze oude ge
slachten , van wie men de namen terugvindt op elke bladzijde van de geschiedenis.
De kinderen van Filips V I 11 en Gertrude van Reimerswaal sloten al even degelijke
huwelijken.
Filips I X h uwde Jeanne de Wavrin, wiens onfortui nl ijk leven u reeds bekend is; zij was
een dochter van Wal lerand de Berles, ridder, heer van Wavri n , raads- en kamerheer van
M axi mi liaan van Oostenrijk, en van Liévine van Roubaix. De familie de Wavrin d roeg de
erfel ijke titel van seneschalk* van Vlaanderen.
M argareta van Maldeghem, zus van Filips IX, was getrouwd met Francesco Cavalcanti,
zoon van Casino Cavalcanti, een Florentijns edelman. Hij behoorde tot een vermaard
geslacht d at reeds in de 1 1 de eeuw macht uitoefende in Firenze en waarin fig uren
voorkomen die op menig terrein faam verwierven . Laat me volstaan met slechts Guido
Cavalcanti te vernoemen, een vriend van Dante Alighieri, die echter reeds als dichter
geroemd werd vóór men van deze laatste sprak. Missch ien doet die naam u denken aan
enkele belang rijke gebeurtenissen uit het l even van de g rote Florentijnse d ichter en
herin nert ge u dat uw tante getracht heeft het werk van de geleerde graaf Balbo uit het
Ital iaans in het Frans te vertalen. Een wondere samenloop van omstandigheden, d ie ge

Een officier, belast met het bestuur van het graafschap, bij afwezigheid van de graaf, m. a.w. een lui
tenant of stadhouder van de graaf. Soms ook zuiver toegepast als eretitel .

well icht al opgemerkt hadt! I n de 1 7de eeuw had een van Maldeghem zijn oog gericht
naar Italië en aan Petrarca, een van zijn g rote d ichters, gevraagd hem enig soelaas te
b ieden i n de sombere d agen van zijn bal l ingschap; in de 1 9de eeuw vindt een andere
van Maldeghem in Italië de zoete rust die voortvloeit u it de studie. Mijn vertal ing van het
leven van Dante is de vrucht van d ie zalige vrijetijdsbested i n g .
Laat o n s d a n van de huwelijken binnen de o u d e tak van de famil ie overgaan naar die
van de zijtak.
De eerste naam die zich daarbij aandient. is van Borssele, zoals de vrouw van Jan van
Maldeghem , jongste zoon van Filips V, heette. Onder de aangetrouwde fam i l ies van h u n
kinderen vindt m e n een van G avere Liedekerke, gehuwd met Lionel van Maldeghem, e n
een Schouteete, echtgenoot van Beatrijs. Diederik van Maldeghem, de oudste zoo n ,
huwde met Margareta van Praet.
Roeland 1, zijn opvolger, was eerst getrouwd met een van Moerkerke , nadien met een
Stoppelaer. Werden deze h uwelijken gesloten met partners uit minder hoge kringen,
toch bleven ze even achtbaar. De zijtak sleepte toen nog de gevolgen mee van de
meest ram pzalige gebeurenissen . Er waren echtverbintenissen met de famil ies And ries,
Vandenwerve, Lettebrouck, Ostrée, de Wulf, van Wu lpen, enz. allen van Vlaamse adel ,
zij het minder vermaard d a n de namen d ie men aantreft i n de oude tak. N agenoeg alle
leden ervan bekleedden de meest eerbare functies bi nnen de stedelijke en gemeen
telijke ad ministraties of als prinselijke officiere n .
Ook de familie van Halewij n , op het e i n d van de 1 5de eeuw z o nood lottig voor de van
Maldeghems, ging in het begin van de 1 6de een huwelijk aan met een lid van de zijtak.
Karel van H alewijn, g rootbaljuw van Brugge, die in het bezit was gekomen van ons pa
trimoniu m en getracht had ons wapen en zelfs onze naam te ontneme n, was er wel voor
te vinden een dochter d ie hij had bij Johanna Vandermeulene aan Jan van Maldeghem,
zoon van Roeland Il en Katherina van Lettebrouck, tot vrouw te schenke n. Zij was de
halfzuster van de vermaarde Simon van Halewijn , hoveling van Keizer Karel en ver
noemd bij zowat alle belangrijke gebeu rtenissen tijdens de regering van zijn vorst.
Johanna van Halewijn was de moeder van Joos van Maldeghem, heer van Leischoot,
die huwde met Anne de Joigny-Pamele, een afstammelinge van Agnes, g ravin van
Joigny. Die was door huwelijk verwant met Pierre de Courtenay, heer van Conches en
van Nonancourt, overleden in 1 253 , en ook langs d i e weg zouden we tot het Franse ko
ningshuis kunnen terugkere n. Jean de Joigny, zijn betovergrootvader, was gehuwd met
Marie du O uesnoy, dame van Oudenaarde , barones van Pamele, Ber de Flandre * , enz.
Het is u bekend wel ke huwelijken nadien binnen onze familie gesloten werden . Herinner
u Martine van Boonem, echtgenote van Filips, heer van Leischoot, en de namen van de
drie echtgenotes van Robert van Maldeghem, heer van G rimarez: Catherine de
Montmorency, Maria Triest en Jeanne Ie Poivre. De naam de Montmorency, door l u ister
omgeven, behoeft geen verdere commentaar; de familie Triest was een der meest
vooraanstaande van Gent, waar niets te bereiken was als men geen Triest, Bette of Vilain
heette*. Jeanne Ie Poivre was een dochter van Jesse, zoon van Louis en van l sabeau
de Lalaing, en van Jeanne Bette, dame van Tichel hove .

Ber, vernederlandst tot beer of beir, duidt op een hoge raadsheer; de titel kwam slechts een zeer
beperkt aantal heren toe. Het is eigenaardig dat die titel hier verbonden wordt met Marie Duquesnoy.
Over die verfranste hoge kringen hadden de Gentenaars zo hun eigen mening: om iets te bereiken
moest men droef (triste), dom (bête), of gemeen (vilain) zijn.
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Adolf van Maldeg hem , oud ste zoon van Filips, heer van Leischoot, huwde Maria
Casembroot, afkomstig uit een Brugse fam ilie, d ie bekend geworden is door de gods
d ienstoorlogen. In 1 567 werd Jan Casembroot, heer van Backerzeele en secretaris van
de g raaf van Egmont, onder het bewin d van de hertog van Alva in Vilvoorde onthoofd .
I k heb u vertel d over de trieste afloop van het huwelijk van Fi lips van Maldegem, zoon
van Adolf, met dor'ia Maria de Barea, kamermeisje van de doorluchtige infante I sabella,
en over het h uwel ij k van Eugeen Ambrosius met I sabella Clara Eugenia von Kesseler. I n
1 690 h uwde hun zoon Jan Dominicus, g raaf van Maldeghem, met Marie Thérèse van
Gent, dochter van de prins van M assemen en van Izegem; later hertrouwde hij met een
g ravin de Haudion .
N u zou ik u de echtverbintenissen der van Maldeghems vanaf die tijd kunnen opnoemen
en voortgaan met alle families o p te sommen d ie thans door bloedverwantschap met ons
verbonden zij n . De geslachtsl ijst die h ierna volgt, opgesteld op basis van akte n, moge
vol staan .
Zonder schroom, maar met trots h e b ik u verteld over het verre verleden van onze stam.
Ik heb d aarbij geen kroniek gemaakt op de manier van wapenherauten of heraldische
g enootschappen , ten onrec hte misschien. Heel mijn werkstuk heb i k in de trant van een
s pontaan onderhou d , als een onderonsje bijna opgevat, zonder wetenschappelijke
aspiraties.
Nu i k alle notities uit de memoires van de heer van G rimarez heb verwerkt, wordt het
hoog tijd op te houden . Waarop zou ik mij overigens moeten baseren om nog verder te
g aan? Het is de g oede Robert d ie me moed gaf voor dat toch moeilij ke opzet. De
g egevens door hem verzameld, vormden het doek waarop ik kon borduren. Waarl ijk,
mocht ik deze kron iek tot de d ag van heden u itbreiden, dan zou i k er al leen voor staan
om een com p il atie te m aken van een massa saaie documente n, zoals de heer van
G rimarez d at heeft gedaan , m aar ik heb er de moed n iet toe.
Hier staak ik dus mijn beschouwingen. Ge kunt uw mening vormen over deze
geschiedenis, die n iet vol ledig af is, en mij onachtzaamheid , gemakzucht en slordigheid
aanwrijven - g a uw gang. Ik voeg er n iets meer aan toe . Ik meen trouwens dat het van
een zekere waardig heid getuigt, een soort welvoeglijkheid, een dergelijk onderwerp niet
tot op de bodem u it te sp itten en de lofprijzing van zijn voorouders terzijde te laten.
Waarom de tweeëndertig fam il iekwartieren van uw g rootvader van vaders- en die van
moederszijde u iteenzetten? Het g aat er hier n iet om adelbrieven voor te leggen; laat me
d u s maar in alle bescheidenheid eindigen, want het zou vanaf hier al leen maar over ons
g aan .
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Genealogie

Oors pronkel ij ke l ij n
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1 . SALO M O N van Maldeghem i s d e eerste kastelein e n lokale heer wiens naam i n de
geschiedenis overgeleverd is. De kron ieken van Vlaanderen rekenen hem onder de
roemruchte begeleide rs van g raaf Robrecht op de eerste kruistocht. Waarschijn lijk
kwam h ij d aarbij om het leven. De naam van zijn vrouw is niet gekend, wat n iet verwon
derlij k is voor een tijd waarin fami l ienamen nog geen vaststaand en bl ijvend gegeven
ware n . Zijn oud ste zoon stichtte voor hem een herinneringsdienst in de collegiale kerk
van Harelbeke op d atum van 27 oktober.
Over h et aantal kinderen van Salomon bestaat enige twijfel .
1 ° Arnold, zijn oud ste zoon, was onmiskenbaar zijn opvolger; mogelijk moeten ook
Wulfric en Die( de) rik van Maldeghem, die in 1 1 22 medeondertekenaars zijn van een
oorkonde van Karel de Goede, g raaf van Vlaandere n , als zijn zonen beschouwd worden,
maar d aar bestaat geen sluitend bewijs voor.
2° Wulfric, d ie de zijde koos van Wil lem van Normandië tegen Diederik van den Elzas,
g raaf van Vlaandere n, week uit naar Holland en huwde daar met de erfgerechtigde
dame van H aarlem.
3° Diederik was een van de eersten d ie met Gervaas, heer van Praet, het beleg voerden
tegen de moordenaars van Karel de Goede op de burg van Brugge in 1 1 27. Hij had een
zoon, Otto van Maldeghem, die op zijn beurt drie kinderen had :
1 ° Geerard, die b l ij kens een akte van 1 208 gehuwd was met Mathilde. Ze hadden twee
zonen, Lambert en Pieter. Deze laatste was ridder en werd gevangen genomen bij
Bouvines in 1 2 1 4 en vandaar samen met g raaf Ferrand naar Parijs overgebracht. Door
tussenkomst van d ame de Montmorency, dochter van Thomas, burchtheer van Brugge,
d ie hem aanbeval bij haar schoon broer de g raaf van Montfort, kwam Pieter weer vrij . H ij
vergeze lde Montfort b ij de kru istocht tegen de Albigenze n. De hertog van Narbonne
was hem g unstig gezind en l iet hem trouwen met de erfdochter van de heer van Nully.
Hij behield het wapen van Maldegem op zi lveren vel d .
Door h uwelijk ontsproot u i t deze tak een tweede zijloot in het geslacht Bousin i n
Bretagne, die het wapen en de spreuk van van Maldeghem behouden heeft onder d e
naam Bous in.
Lambert werd meestal Hallinc genoemd uit hoofde van z1Jn leen. Volgens oude
gedenkschriften van de fam i l ie zou hij een zoon Diederik gehad hebben, die de 43"" abt
werd van de Si nt-Baafsabdij te Gent.

2° Lancelot van Maldeghem, tweede zoon van Otto, komt voor in een charter van g raat
Boudewijn van Vlaanderen en van Henegouwen uit 1 204, vóór zijn vertrek naar
Constantinopel.
3 ° Willem, de derde zoon, h uwde Isabelle, dochter van Wouter, he e r van Heille; zijn
nakomelingen hebben de n aam van Heille aangenomen met het famil iewapen van
Wouters vrouw en de spreuk Maldeghem.
l l . ARNOLD, kastelein en heer van Maldegem, leefde ten tij de van g raat Karel de Goede.
I n de kerk van Harel beke l iet hij een g ratstede voor de familie op richten en stichtte er
twee jaargetijden, het ene voor zichzelf, het andere voor zijn vade r. Hij had twee
kinderen. Hierna komt de oudste zoon ter sprake; de jongste, Diederik, ook Dierik, Didier
of Thiéri genoem d , verwierf als leen de heerlijkheid van Bassevelde, waarvan hij de
naam overnam . Zijn naam en die van zijn zoon Willem komen voor in een oorkonde van
1 1 83. Willem had een zoon Arnold die hem opvolgde in de heerlijkheid van Bassevelde.
1 1 1 . ROBERT van Maldeghem zette de stamboom in rechtstreekse lijn voort. De kronieken
van Brabant stel len dat hij sneuvelde in de slag b ij Langehaeg he tijdens de G rimbergse
Oorlog , maar dat moet een misvatting zijn vermits e r een akte van hem bekend is uit
1 1 52.
Zijn oudste zoon Diederik, die verderop ter sp rake komt, zal hem opvolgen als kastelein
van Maldegem; h ij had nog twee zonen, Jan van Maldeghem, ridder, en !dier of lderic.
Zij namen deel aan de bestorming van Constantinopel op 1 2 april 1 204, en men ver
moedt d at ze stierven bij Adrianopolis in 1 205. H u n namen stonden vermeld in het oude
obituarium van de Sint- Corneliusabdij te N inove, samen met die van g raaf Boudewij n en
de markies van Montterrat.
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I V. D I E R I K of D I E D E R I K , ook Thirkin, is de volgende stamhouder. I n oorkonden wordt hij
schout van Maldegem genoemd , en men treft hem aan als getuige bij akten van 1 0 sep
tember 1 1 85, 4 mei 1 1 89 en 9 februari 1 1 98 . In het obituarium of planarium van de Si nt
Donaaskerk te Brugge wordt ene Elisabeth als zijn vrouw genoemd . H u n kinde ren
waren:
1 ° Filips !, kastelein en heer van Maldegem, l ater fami liehoofd .
2° Dierik, Diederik, Didier of Dirkin van Maldeghem, heer van Poele, ridder, gehuwd met
Euphémie van Hames, oudste dochter van Eustachius van H ames genaamd de
Campagnes (zoon van Boudewijn , heer van Hames, en van Adèle de Fiennes) en
Mahaut van Pollare, dochter van Gauthier, heer van Ag, en Gisle de G u i nes. Diederik,
heer van Poele , hield de wastine de Broek bin nen de kastel enij van Maldegem in leen
van g ravin Johanna van Vlaandere n, als blijkt uit een charter van 3 april 1 233; hij
verkocht ze i n november van datzelfde jaar en met toestemming van de g ravi n , aan de
abdij van Baudelo. De oorkonde d raagt het zegel van Diederik en dat van zijn broer
Franco van Maldeghem . Een oorkonde van de Gentse Bijlokeabdij uit 1 238 toont aan dat
hij te dien tijde reeds gestorven was . Hij had een jaargetijde in de Sint- Donaaskerk te
Brugge op datum van 7 januari en in de Eekhoutabdij in dezelfde stad op 3 1 augustus.
Zijn afstammelingen hebben de n aam Poele aangenomen en het wapen van hun vader
behouden. Meerderen waren schepen van het Brugse Vrije, en in 1 356 was een Alix van
Poele gehuwd met Joos van Volmerbeke, heer van Benningen in Bassevelde en baljuw
van stad en land van Aalst.
3° Franco van Maldeghem , de derde zoon van Diederik en Elisabeth , werd ruim bekend,
eerst als kan u nnik van de collegiale kerk van Sint-Donaas te Brugge, vanaf 1 232 als
proost van dezelfde kerk, wat meteen inhield dat hij erfgerechtigd kansel ier van
Vlaanderen werd .
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Oorkonde van Franco van Maldeghem, proost van Sint-Donaas.
Franco, proost van Sint-Donaas en kanselier van Vlaanderen, oorkondt dat de helft van de tienden die wer
den gekocht van Willem van Maldeghem, voor 1 50 pond worden overgedragen aan Walter van Merendree
en na diens dood aan zijn kinderen Willardus en Maria na wiens overlijden een kapelanij ter ere van 0.-L.
Vrouw in de Sint-Donaaskerk zal worden gesticht. Aan de oorkonde hangt het zegel van Franco en van het
Sint-Donaaskapittel.
(Archief bisdom Brugge, A243, Oorkondeschat Sint-Donaas, nr. 1 02, oktober 1 232).

1 n 1 238 schonk Franco met instemming van zijn neef Willem, toen heer van Maldegem,
van zijn b roer Diederik en van zijn zusters Math ilde, dame van Zonnebeke, en Beatrijs,
vrouwe van Axel, de vlastiende op de parochies Maldegem en Zomergem die hem
krachtens e rfrecht toekwam, aan het klooster en gasthuis van de Bijloke te Gent. Die
tiende wordt, aldus de heer van Grimarez , sinds 1 248 en tot op heden tegen 1 9 ponden
Vlaams geld in eeuwigdu rende cijns gehouden door de kerk van Harelbeke.
Het obituarium of planarium van de Si nt-Donaaskerk geeft 1 0 j u l i 1 240 als sterfdatum
van Franco, dezelfde als die van zijn jaargetijde in de abdij van Eekhoute, waar het op
de 6 de iden van j ul ( genoteerd is. Als proost van Sint-Donaas werd hij opgevolgd door
Filips van Savoie, broer van Thomas van Savoie, graaf van Vlaanderen.
4° Beatrija van Maldeghem, oudste dochter van Diederik en El isabeth, huwde met Jan,
ridder, heer van Axel, zoon van Wouter, een kleinzoon van Diederik en van I da van
Gavere. Blijkens een jaargetijde dat Franco voor haar stichtte in de Si nt-Donaaskerk te
Brugge, was ze in 1 228 al overleden.
5° Mathilde van Maldeghem, de andere dochter van Diederik, was gehuwd met Jan.
heer van Sinnebeke, het huidige Zonnebeke; in 1 255 was ze nog in leven.

Datumaanduiding volgens de Romeinse dagtelling in kalendae, nonae en idus. De idus valt voor juli
op de 1 5de dag van die maand, en vanaf de eerste idus wordt dan acl1teruit geteld.
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Links: zegel van Franco van Maldeghem. Op dit zegel van Franco van Maldeghem zien we de geestelijke
die met de rechterhand in een boek schrijft waarop de linkerhand rust. De bank waarop hij zit, wordt onder
steund door twee leeuwen. De lessenaar waarop het boek ligt, is gesteund door twee kolonnetjes.
Het randschrift is duidelijk leesbaar: + S' FRANCONIS BRUGENSIS PREPOSITI FLANDRIE CANCELLARl l . (Archief bis
dom Brugge, A243, Oorkondeschat St.-Donaas, nr. 1 02 , oktober 1 232) .
Rechts: het zegel van het Sint-Donaaskapittel. Op het ovale zegel van het Sint-Donaaskapittel zien we
frontaal de figuur van een zittende bisschop met in de linkerhand een bisschopsstaf, terwijl hij met de rech
terhand een zegenend gebaar maakt.
(Archief bisdom Brugge, A243, Oorkondeschat Sint-Donaas, nr. 1 02 , oktober 1 232).

V. FILI PS 1 van Maldeghem volgde in 1 205 zijn overleden vader Diederik op als heer van
Maldegem. Hij was een der baanderridders ten tij de van de Franse koning Filips
August, en vóór 1 207 trouwde h ij met Maria van Henegouwen , dame van Raches ( Pont
à Raches ) , dochter van Willem van Henegouwen , ridder, heer van Chäteau-Th iéri-sur
Meuse i n het g raafschap Namen en heer van Saint-Sauve. Die Wil lem was een jongere
zoon van Boudewijn 1 1 1 , b ijgenaamd de Bouwer, g raaf van Henegouwen en broer van
Boudewijn IV, genaamd de Dappere * . Hij was eerst gehuwd met Mahaut de Lalaing,
dame van Raches, en nadien met Havo lse, erfgename van Saint-Sauve.
De oudste akte door Filips 1 u itgevaardigd, dateert van juli 1 207. Het betreft een
oorkonde waarin hij voor de duur van zeven jaar de helft van de tiende van een leen dat
hij bezat i n Zuienkerke en d at hij hield van de g raaf van Vlaanderen, afstaat aan de abdij
van Vicogne. Een andere oorkonde van hem stamt uit 1 208.

De toenaam de Bouwer kwam toe aan Boudewijn I V van Henegouwen, terwijl de Dappere slaat op
Boudewijn V.
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Het zegel van Willem, burchtheer van Maldeghem, aan een oorkonde van december 1 252. Het zegel in
bleekbruine was heeft als randschfrift: + s WILLELMI MILITIS DE MALDENGHEM . . Bij restauratie ging het tegen
zegel verloren. (Rijksarchief Gent, Sint-Baafs, oorkonde nr. 320).

Bij de fameuze slag van Bouvi nes, op 27 juli 1 2 1 4, deden Filips van Maldeghem en zijn
neef Pieter, zoon van Otto van Maldeghem, zich opmerken door hun moed en toewij
d i n g aan g raaf Ferrand, hun vorst; met hem deelden ze ook de krijgsgevangenschap.
Zijn naam d ui kt pas in 1 220 opnieuw op in de oorkonden.
In de manuscri pten van de heer van l ng h ien staat te lezen dat een oud register van de
Sint-Donaaskerk hem en Wouter van G istel nog vermeldt in 1 224. Dat moet voorzeker
1 223 volgens de oude tij d rekening zij n . Franco van Maldeghem, z u n broer, stichtte in
dezelfde kerk een jaargetijde voor hem op datum van 28 december .
Twee oorkonden uit respectievel ijk 1 229 en 1 232 tonen aan dat zijn echtgenote Maria
van Henegouwen hem overleefde ; aan haar zoon Willem schonk ze de helft van de
tiende van Zu ienkerke, waarvan ze hou dster was uit wed uwg ift.
Filips 1 van Maldeghem en Maria van Henegouwen hadden vijf kinderen:
1 ° Willem, die zijn vade r zou opvolgen als bu rchtheer.
2° Filips, d ie huwde met Aleidis, erfgename van Zaamslag, dochter van Arnold. Hij stierf
voor 1 24 1 en is stamvader van de fami lietak van Zaamslag. Zijn vrouw hertrouwde met
Roem van Loker.
3° Arnu/f van Maldeghem, die het domein van Warhem * bij Maldegem erfde en huwde
met Beatrijs van Moorslede, dochter van Hendrik. Uit dat huwelijk werden geboren:
Arnold van Maldeghem, genoemd van Warhem, kanunnik te Doornik en stichter van het
hospitaal van Maldegem, overleden op 2 februari 1 275; Hendrik van Maldeghem,
De auteur vermeldt hier geen jaartal; indien ze 28 december 1 224 bedoelt en haar aanmerking " 1 223
volgens de oude stijl" daarop betrekking heeft, dan is dat onterecht.
Warhem of Warme, vgl . met de huidige Warmestraat te Maldegem.
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p riester, pastoor van de Sint-Baafskerk te Aardenburg; Jan van Maldeg hem , bijge
naamd van Warhem, die d rie kinderen had waaronder Eggard van Maldeghem, die
huwde met de erfdochter van IJzendijke en b ij wie de gelijknamige tak ontspru it.
4° Zeger van Maldeghem, gehuwd met Elisabeth , erfgename van I zegem ; de klein
dochter van hun oudste zoon Rogier trouwde met Wil lem van Heule. Die zijloot zal ver
dwijnen door versmelting met de fam il ies van Stave le en Vandenhove. Met de jongere
zoon Filips komen we bij de familie de M uer.
5° Maria van Maldeghem, die de tweede echtgenote werd van Boudewijn van Praet;
diens eerste vrouw was Marie de Wavrin, d ochter van H e l l i n , seneschalk van
Vlaanderen.
Vl. W I LLEM, kastelein, heer en schout van Maldegem, had zijn vade r reeds in feb ruari
1 223 opgevolgd. I n d at jaar was hij geh uwd met Margareta van Rode, dame van
Woestijne, ook genaamd Oudemersse, een dochter van Geerard , heer van Rode, en
Margareta van Woestijne. Van hem kent men oorkonden uit de jaren 1 223 en 1 232. In
1 240- 1 24 1 had het gesc hil plaats over de rechten en prerogatieven die hij bewee rde te
bezitten op het bos van Aalschoot.
Kort daarop hertrouwde hij met Agnes van G i stel , dochter van Arnold en van Agnes van
Voormezele. O p een zegel wordt ze afgebeeld met i n de hand een lisbloem , als toen
tertijd gebruikelijk voor dames van hoge stand, zoals Duchesne opmerkt in zijn Maison
de Guisnes, deel IX p . 368. Wil lem treffen we nog aan in documenten uit 1 242, 1 247 en
1 250. Volgens de kroniekschrijvers sneuvelde h ij op 4 juli 1 253 i n de slag bij Westkapelle
op het eiland Walcheren.
Bij Margareta van Rode, zijn eerste echtgenote, had hij twee kindere n:
1 ° Filips, die de volgende he e r van Maldegem zo u worden, en
2° Clara van Maldeghem, die trouwde met François Belle, zoon van Salomon en van
Chrétienne de Gu ines. Uit haar komt het nageslacht van Belle en van de heren van
Voormezele voort.
Bij zijn tweede vrouw Agnes van Gistel kreeg Willem nog twee zonen:
1 ° Jan, ridder en heer van Raches, met wie de tak der heren van Raches begint, en die
twee zonen had: Pieter, gehuwd met Jeanne de Lalai ng en overleden in 1 3 1 7, en Jan
van Maldeghem , genaamd van Raches;
2° Geerard van Maldeghem, van wiens vrouw de naam on bekend bleef; hun dochter
Margareta van Maldeghem werd de echtgenote van de heer van Widebroek. Geerard
stierf op 2 1 juni 1 28 1 en werd, net als zijn dochter, beg raven in het recollectenklooster
te Brugge.
VI I . Filips I l , ridder, kastelein en heer van Maldegem, was de oudste zoon van Willem en
van Margareta van Rod e . I n zijn 1 8d• levensjaar stemde hij als oudste zoon in met de
stichting door zijn vader van twee kapelanijen * in de kerk van Maldegem ter ere van de
Moeder Gods, van Sint-Amandus en Sint-Barbara en van alle heiligen, tot lafenis van de
zielen van zijn beide echtgenoten , Agnes van Giste l en Margareta van Rode. De
oorkonde van die stichti n g , gedateerd 1 255, berustte in de archieven van de kerk van
Harelbeke.

Een kapelanij is in oorsprong een private stichting waarbij de schenker jaarlijks een bedrag, meestal
în rente n , ter beschikking stelde aan een priester, i.c. een kapelaan, voor het opdragen van m issen
aan een altaar van een kerk of kapel; in die zin had de kapelaan aanvankelijk geen parochiale
opdracht in de zielzorg.
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Filips 1 1 trouwde met E lisabeth Bel le, dochter van Salomon en van Chrétienne de G u ines.
Deze laatste had i n l eper de kerk en het hospitaal van Sint-N i kolaas gesticht, ook
genoemd van Belle. Elisabeth Belle wordt ten jare 1 255 i n een oud cartularium, als een
der we ldoensters van de D u i nenabdij in Koksijde, d ame van M aldegem genoem d , wat
aangeeft d at ze toen reeds getrouwd was.
Van Filips 1 1 zijn charters bekend u it 1 255, 1 25 7 en 1 263.
El isabeth Belle stierf o p 27 maart 1 274 en bezette 500 pond g roten op h aar goederen
van h et hof van Belle i n Voormezele voor een mis ten eeuwigen dage in het hospitaal
van Belle, d at d oor haar moeder was gesticht. Bl ijkens een oorkonde uit 1 279 zou Filips
toen reeds g estorven zijn. Ze hadden d rie kin deren:
1 ° Filips 111, d e l atere heer en kastelein van Maldegem ;
2° Katherina van Maldeghem, gehuwd met Jan van Rode, ridder, heer van I ngelmunster,
zoon van G eerard , b ij genaamd de Oude, heer van I ngelm unster en van Wondelgem
( G u l legem ) . Jan van Rode was een der veertig ridders die met g raaf Gwijde de gevan
genschap in Frankrijk deelden;

Zegel van Filips 1 1 1 . D i t fraaie zegel dateert van 1 309. Het stelt een ridder voor met het zwaard in d e rech
terhand, met de linker houdt hij een wapenschild voor de borst. Op het dekkleed van het paard is even
eens het familiewapen van Maldeghem voorgesteld. In het randschrift: + S PHILIPE DNI DE MALDENG
H EM C H EVALIER. (ARA, Brussel, zegel nr. 1 8225)

3° Willem van Maldeghem, gehuwd met Maria van Gavere, zoon van Raas. H ij werd door
g raaf Gwijde zeer geacht en zat eveneens met hem in gevangenschap. Wil lem won bij
zijn vrouw twee kindere n : Filips, die voor de geestelijke stand koos en kanunnik werd van
Sint-Donaas, en Elisabeth, erfgename van Eke en Wessegem, gehuwd met Geerard van
Ressegem, heer van Massemen . Deze stierf op 7 mei 1 326, Elisabeth op 1 9 januari
1 328. Een oude bron beschrijft hun g raf: "Ze liggen beg raven in de beuk van de kerk te
Massemen in het land van Aalst, voor het altaar van Onze-Lieve-Vrouw, onder een g rote
zwartmarmeren tombe, bekleed met metaal, met de voorstelling. van een ridder in volle
wapenrusting, de helm op het hoofd en het schild aan zijn zijde, met twee wimpels met
de wapentekens op zijn schouders, zijn voeten rustend op een leeuw"; naast hem ligt
zijn vrouw.

VI I I . F I L I PS 1 1 1 , heer en kastelein van Maldegem, verwierf om zijn trouw aan zijn vorsten
en door zijn gedegenheid de roemvol l e bijnaam de Loyale of de Getrouwe, naam die
sinds hem onafgebroken als het devies van zijn geslacht behouden bl eef. Zijn vader
leefde nog toen hij een huwelijk sloot met Maria van Rode, dame en schouti n van
Wondelgem, zuster van Jan van Rode, heer van I ngelmunster. Van Filips 1 1 1 kennen we
oorkonden uit 1 282, 1 283 en 1 2851 •
Om de rechtspleging in zijn domeinen naar behoren te l aten verlope n , vroeg Filips 1 1 1 de
proost van de Sint-Baafsabdij te Gent hem een voldoende aantal leenmannen te bezor
gen, telkens zijn sch ildknaap Jan Van der Woestine hem daar om zou verzoeken .
Toen g raaf Gwijde van Vlaanderen in 1 292 in g rote geld nood verkeerde , leende Filips
hem 1 000 pond Vlaams geld; de g raaf kende hem daarvoor tot aan de dag van de
terugbetaling een rente toe van 1 00 ponden gelijke munt op zijn tolrechten in
Aardenburg. Die rente d roeg Filips, met instemming van zijn oudste zoon, i n 1 3 1 5 over
aan de kerk van Harel beke tot aflossing van een aantal tienden.
De trieste beslommeringen van g raaf Gwijde gingen algauw verder dan geldzorgen . De
oorlog tegen de koning van Frankrijk in 1 299 b racht voor Vlaanderen alle slag van
ellende mee. Daar verloor Filips 1 1 1 zijn fortui n en zijn vrijheid, maar hij won er de naam
Loyal, Getrouw, voor teru g , voor eeuwig de trots van zijn nageslacht.
Tot 1 307 komt hij n iet meer voor i n de historische bron nen; een oorkonde van 1 3 1 6 toont
ons het zegel van zijn oudste zoon, met daarop het wapen gebroken door een baren
steel met drie hangers, wat erop wijst dat hij toen nog leefde.
Filips 1 1 1 kreeg bij zijn vrouw M aria van Rode vijf kindere n:
1° Filips I V,
2° Jan van Maldeghem, die de eerste p rior werd van het karthuizerklooster Val/is grati
ae, Genadedal te Brugge; hij was geprofest in Val Sint-Aldegonde nabij Saint-Omer, van
waar hij in 1 3 1 8, met toestemming van g raaf Robrecht van Béthune, de eerste klooster
l ingen van zijn orde naar Vlaanderen b racht. Ze vonden een onde rkomen op de
parochie van Sint - Kruis bij Brugge, en omstreeks 1 8 oktober 1 3 1 8 werden de eerste
g rondvesten van h u n klooster gelegd. De stichting werd in 1 577 vernieti g d , waarna de
religieuzen zich in 1 584 binnen de stadsmuren g i ngen vestigen .
3° Willem van Maldeghem nam het ordekleed van Sint-Franciscus aan en was gardiaan
van het klooster der cordeliers, later de recollecten te Brugge. Hij overleed op 1 mei
1 3 1 3.
4° Katherina van Maldeghem, vrouwe van Wondelgem (G ul legem), ging na 1 328 een
eerste huwel ijk aan met Wil lem van Heule, heer van Izegem, bij wie ze twee zonen kreeg,
Rogier en Floris, en een dochter, Katherina; ze he rtrouwde met Hugo van Zottegem,
burggraaf van Gent, bijgenaamd de Jonge. Gezien uit dat huwelijk geen kin deren
geboren werden, kwamen na de dood van H u go van Zottegem de kastelen ij van Gent
en de heerlijkeid van Zottegem toe aan haar nicht l sabeau d 'Antoi n g , burggravi n van
Melun, dochter van Hugues d 'Antoing en Maria van Zottegem (zie daarvoor Histoire de
la maison de Gand, boek V I I I , p . 357).

Corneille Gaillard vermeldt in zijn Mémoires dat graaf Gwijde van Dampierre in dat jaar 1 285, nadat
hij in leper de jakobijnenkerk had laten bouwen, in het koor daarvan twee mooie en grote brandglas
ramen deed plaatsen, het ene met de beeltenis van zijn voorvader Boudewijn , keizer van
Constantinopel, het andere met de voorstelling van Hendrik van Vlaanderen, zijn oude oom, en dat
daarmee samengaand en zuidwaarts ervan, Filips 1 1 1 van Maldeghem een gelijkaardig fraai en groot
glasraam liet aanbrengen met de voorstelling van hemzelf, geknield en in wapenrusting, een vaandel
met zijn wapentekens over zijn schouders hangend, en met achter hem zijn echtgenote Maria, dame
van Gullegem, die (een wapen) voerde van azuur in plaats van gou d , met een schuinstaak van keel
over alles heen.
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5° Maria van Maldeghem, die trouwde met Louis de Mortagne, heer van Romeries, jon
gere zoon van Thomas, heer van Potel les, en van M arie de Trazeg nies, dame van
Romeries.
IX. F I L I PS I V wordt in het obituarium van de kerk van Maldegem de grote heer van
Maldegem genoemd . Zolang zijn vader nog l eefde, stond hij bekend als Filips van
Maldeghem de Jonge, en zó wordt hij vermeld in de oorkonden van Robrecht van
Béthune, gegeven te Damme, de zaterdag na het feest van Si nt-Benedictus, 1 307,
waarin tweeëndertig ridders uit h et Brugse Vrije zich akkoord verklaren over de vrede
met de koning van Fran krijk.
De eerste vrouw van Filips I V heette volgens het obituarium van de kerk van Maldegem
Maria. Een genealogie van de familie Vaernewyck vermeldt haar als Maria van Edingen,
en de heer van G rimarez komt door zijn memoires en opzoekingen tot de bevi nding dat
" uit d it h uwelijk twee dochters geboren werden, de eerste genaamd Maria, die huwde
met Jean de Barbanço n , heer van la Buisière, zoon van Jean en van Yolente van Gav.ere,
genaamd van Lens i n Henegouwen, de tweede Elisabeth geheten , in de echt verbon
den met Jan van Vae rnewyck, zoon van lwein, procurator van Wichelen en Serskamp,
en van Clai re de M i rabel le, dochter van Simon, heer van Perwez, en van Elisabeth van
Vlaanderen, vrouwe van Eeklo en van Zomergem, natuurlijke dochter van Lodewijk,
g raaf van Nevers" .
Zijn tweede vrouw was b l ijkens een akte van 1 326 Yolande de Mortagne, dochter van
Louis, heer van Romeries en van een dochter van de heer van Wanhain .
O p 1 5 april 1 328 stelde Filips' nicht Elisabeth van Maldeghem, dame van Eke en
Wessegem, hem aan als een van haar testamentuitvoerders.
Yolande de Mortagne overleed op 1 2 oktober 1 34 1 en werd beg raven in de Sint
Barbarakapel in de kerk van Maldegem. Filips IV vond de dood bij een gewapend tref
fen te Lihons in Santerre, nabij Roye in Picardië. Zijn l ichaam werd naar Vlaanderen
overgebracht en i n Maldegem beg raven .
H iervoor vermeldden w e a l de twee dochters d ie Filips IV bij Maria van Edingen zou
gehad hebben; bij zijn tweede vrouw, Yolande de Mortagne, had hij drie kinderen:
1 ° Filips V, toekomstig kastelein van Maldegem,
2° Margareta van Maldeghem, dame van Diepenbroek en van het hof van I ngelmunster,
gehuwd met Jan Bernage, heer van Mauwe, enz" g rootbaljuw van het land van Aalst in
1 358 en commissaris van Lodewijk van Male bij de vernieuwing van de magistraat van
Gent in 1 365 . Hij was een zoon van Geerard Bernage en El isabeth Cortroisin, dochter
van Zeger, heer van Drongen en Herseaux, en van Katherina van Rode, een dochter van
de heer van Landegem.
3° Yolente van Maldeghem, die huwde met Thomas Il van Rijsel, heer van Fresne en
Blaringhem, zoon van Thomas 1, heer van Fresne. H ij was weduwnaar uit een eerder
huwelijk met Katherina van Gavere. Ze werden opgevolgd door Thomas 1 1 1 van Rijsel,
heer van de hiervoor genoemde plaatsen, gehuwd met Marie de Honcourt uit de streek
van Cambrai 1 •
X. F I L I PS V van Maldeghem, heer van Maldegem, was raads- en kamerheer van
Lodewijk van Male, g raaf van Vlaanderen. In eerste huwelijk was h ij verbonden met
Sibille van Borssele, dame van Pepeghem, alias Pu lsegem, een dochter van Wulfard ,
heer van Zandenburg , en van Sibille van Scoude, erfdochter van Gillis, ridder, heer van
Scoude in Zeeland. Ze hadden vijf zonen en vier dochters, die itl volgorde van geboorte
op zijn g rafsteen stonden vermeld . Sibille van Borssele overleed op 1 8 oktober 1 352.

188

1

Zie daarvoor Floris Vanderhaer, Hist. des chastel. De Lille, deel I l ,

p. 234.

Filips' naam treft men aan op de belangrijkste oorkonden van di e tij d . Zo vinden we hem
in 1 356 vermeld als getuige b ij een licentie, verleend door Lodewijk van Male, en i n 1 357
wordt hij door diezelfde als scheidsrechter aangesteld bij de schattin g van de
jaarin komsten van de stad Antwerpen.
Omstreeks 1 358 hertrouwde hij met Maria van Béthune, dame van de twee derden van
Loker en van Hébuterne, oudste dochter van Math ieu, heer der genoemde pl aatsen en
weduwe van Wouter IV, heer van Hondschoote.
Fili ps V was op 1 O maart 1 358 in Antwerpen aanwezig bij het verd rag dat betekend werd
tussen Hend rik van Vlaanderen en de stad Aalst; op 1 2 december 1 360 ste lde Lodewijk
van Male hem aan tot ruwaard en gouverneur van het land en g raafschap Vlaanderen
tijdens zijn absentie .
Luidens de memoires van de heer van G rimarez, die daarbij verwijst naar l ' Espinoy en
Sanderus, zou hij b ij patentbrief van Lodewijk van Male op datum van 8 oktober 1 363
een tweede keer tot ruwaard van Vlaanderen benoemd zij n , samen met Willem van
Reygersvliet, ridder, heer van Dudzele, en meester Pieter Janssone, algemeen ont
vanger.
Op 29 september 1 364 nam hij deel aan de slag van Au ray, en we treffen zijn naam bij
een verdrag d at op 1 3 maart 1 364 betekend werd tussen de he rtog van Bar en de
seneschalk van Henegouwe n. Op 19 j un i 1 37 1 is hij een der raadsheren van g raaf
Lodewijk van Vlaandere n en zijn geze l l i n Margareta van Brabant, vrouwe van
Antwerpen , b ij een p roces en debat tussen de Antwerpse Sint-Michielsabdij en de heer
van Gistel aangaande erfrechten in de omgeving van Zandvliet; op 1 5 april 1 372 is h ij
aanwezig bij het eerherstel en de vergoeding die de Kortrijkenaars bij beslissing van
graaf Lodewijk aan Gent verschuldigd ware n. Op 25 december 1 373 ten slotte, treffen
wij hem in Gent b ij de overdracht van goederen van g raaf Lodewijk aan M argareta van
Vlaanderen , gemali n van zijn jongere zoon Floris van Maldeghem.
Na een lange en eervolle loopbaan in dienst van vorst en land, stierf Filips V op 1 4
augustus 1 374. O p 24 april 1 372 had hij i n d e kerk van Maldegem een jaargetij de ge
sticht voor hemzelf en zijn beide echtgenotes.
Uit zijn h uwelijk met Sibille van Borssele werden negen kinderen gebore n:
1 ° Filips VI, d ie hierna ter sp rake komt,
2° Katherina, vrouwe van Pu lsegem, geh uwd met Geerard , heer van M assemen en
Beerlegem , oudste zoon van Geerard van Ressegem, heer van M asseme n , en van
Katherina van Axel, d ame van Zomergem. Ze was reeds gehuwd in 1 373 en wed uwe in
1 390. In 1 408 was ze overleden. Rob recht van M assemen , haar klei nzoo n , was ridder
van het Gulden Vlies.
3° Yolente, op jonge leeftijd gestorven ;
4 ° Yolente van Maldeghem , geh uwd met Geerard van Boutersem, heer van Merksem,
Schoten, Kikenpois in het land van Luik, enz. , zoon van Geerard , ridder en heer van de
genoemde plaatsen , en van l sabeau de Launais, dochter van Mathieu , ridder, en van
Maria van Ghoor. Hun huwel ijk bleef kinderloos.
5° Floris van Maldeghem, die huwde met Margareta van Vlaandere n, natuurlijk kind van
Lodewijk van Male, g raaf van Vlaandere n . De vorst betoonde zijn voldoening over dat
huwelijk door schenking van verscheidene erfdelen in Melsele in het land van Waas op
kerstdag 1 373. Floris stierf zonder nageslacht; zijn wed uwe hertrouwde met Hector van
Vuerhoute, ridder, bij wie ze een zoo n , Hector, kreeg , en nadien nog met Zeger van
Gent, kapitein van het kasteel van Rijsel in 1 390.
6° Elisabeth van Maldeghem was een eerste keer gehuwd met Simoen van Aartrijke,
schildknaap, heer van TiUegem en Noordvelde, zoon van Simoen en Beatrijs Dops, en
een tweede keer met Otto d'Arcke l , genaamd van Heucke l um, ridder, heer van Accoy.
Tijdens haar eerste huwelijk schonk ze het leven aan twee zonen: Filips, heer van
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Tillegem, en Lodewijk. Beiden waren strijders in het kamp van de heer van G ruuthuse
op het tornooi d at te Brugge gehouden werd op 1 1 maart 1 392.
7° Jan van Maldeghem, als kind gestorven ;
8 ° Lodewijk van Maldeghem, gehuwd met Elisabeth de G ramez, dame van een leen i n
Dentergem ; Lodewijk werd gedood op 3 m e i 1 382.
9° Jan van Maldeghem, heer van Raes en van Aartrijke, op wie we verder terugkomen
als stamvader van de tweede, nu nog bestaande tak van de fami l ie van Maldeghem.
U it h et h uwelijk van Filips V met Maria van Béthune werd een dochte r, Margareta,
geboren , die nog tijdens h et leven van haar ouders e rfgename werd van de heerlijkheid
van Loker. Ze was eerst geh uwd met Jan van Stave le, ridder, heer van I zegem en
G u l legem, zoon van Wil lem en Margriete van Heule, erfgenaam van I zegem , Emelgem
en G u llegem. J a n van Stavele was eerder getrouwd met Katherina van G rysperre,
d oc hter van Jan, e n in tweede huwelijk met Marguerite d'Antoing, dochter van Henri,
heer van Plessiet, en van Maria van Clery, e rfgename van Haveskerke, Estaires, enz.
Margareta van Maldeg hem huwde nadien nog met Geerard van U itkerke, ridder, heer
van Heestert, zoon van Lieven en van Adelise Vandewael . Uit dat huwelijk werden twee
kinderen g eboren: 1 ° l sabeau van U itkerke, die de echtgenote werd van Roeland van
Halewij n , enige zoon van Ol ivier, heer van Heemsrode, en van Johanna van Vuerhoute.
Roeland van H al ewijn kreeg een zoon, Cornelis, in 1 4 1 8 gestorven zonder nageslacht.
2° Roeland van U itkerke, heer van Heestert, Nieuborgh en Heemsrode, raads- en
kamerheer van hertog Filips de Goede van Bourgondië en in d iens Orde van het G ulden
Vlies als ridder opgenomen te Brugge op 1 0 januari 1 429. H ij huwde Margareta van der
C lyte , wed uwe uit een eerder huwelijk met O l ivier van Halewijn, en kreeg bij haar een
zoo n , Jan van U itkerke, die evenals zijn vader raads- en kamerheer van de hertog werd,
m aar op d iens bevel in 1 438 onthoofd werd op het kasteel van Saeftinghe.
Nadat ook h aar tweede echtgenoot h aar ontvallen was, ging Margareta van Maldeghem
nog een derde h uwelijk aan met Rogier de Tol lenaere, heer van de Muere en van
Lammene, zoon van Jan en van M argareta van Steenhuyse. Rogier de Tol lenaere was
eerder getrouwd met Jeanne de Poucques, dochter van Eu lard , heer van Houplines en
Mol imont, en van Maria de Fléch i n . Margareta van Maldeghem overleed omstreeks
1 4 1 3.
X I . F I L I PS V I , heer van Maldegem, van Leischoot, enz. was de oudste zoon van Filips V
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en Sibille van Borssele. I n 1 364 streed hij aan de zijde van zijn vader en één van zijn
broers mee i n de slag van Auray i n B retagne. In 1 366 ruilde hij onroerend goed dat hij
bezat in G u l legem voor g ronden van Lodewijk van Male, gelegen in Knesselare. Zijn
vader was nog i n leven toen hij in 1 370 huwde met Maria van G rimbergen, erfgename
van Moerzeke, Beerlegem, Rode, Machelen-Sint-Gertrudis en van de tienden van Ter
Dorent. Zij was de enige dochter van Geerard , heer van de genoemde plaatsen, en van
C laire de M i rabel le, dochter van Jan, heer van Perwez.
Op 1 5 oktober 1 375 verwierf Maria van G rimbergen het leen Ter Dorent, gehouden van
h et kasteel van Beveren. Op 28 december 1 376 verkocht ze al haar lenen te Lebbeke
aan Wil lem van Outzeverle.
Filips VI overleed op 1 januari 1 389 en rust naast zijn vrouw in de kerk van Maldegem.
U it zijn h uwelijk met Maria van G rimbergen zijn geboren:
1 ° Filips V I I , opvolger in de heerlijkheid.
2° Sibille van Maldeghem, die h uwde met Sohier de Silly, heer. van Risoit en Bern issart,
zoon van G i lles en van Marie d 'Auberchicour t, vrouwe van Bernissart. Sohier stierf op 3
jan uari 1 429, en zijn vrouw Sibille op 7 maart 1 433. Zij werden begraven in de kapel van
Onze-Lieve-V rouw in Haucroix nabij Edingen. Ze hadden twee zonen en vier dochters:

Jean de Sil ly, gehuwd met Math i l de de Hennin-Liétard , genoemd de Fontaines; Etienne
de Sil ly, gehuwd met Elisabeth van I degem; Jeanne de Sil ly, gehuwd met Simoen van
Ophem, ridder, ouders van lwein van Ophem; Marie de Sil ly, ongehuwd gestorven in
1 46 1 ; Marg uerite de Si lly; Catherine de Sil ly, religieuze in Vorst nabij Brusse l .
Jean de Sil ly, gehuwd met Mathilde de Fontaines, dochter van Jean de Hennin e n
Mahaut de Saint-G uerier, h a d een zoon, Jean, heer van Risoit, die e e n proces
aanspande tegen lwein van Ophem en Karel van H alewijn in verband met de heer
lijkheid van Maldegem en haar aanhorigheden. Hij beweerde de naaste verwant te zijn
en erfrechten te hebben op de heerlijkheid van Maldegem, door Filips I X van
Maldeghem op 26 december 1 483 overgedragen aan Karel van Halewijn tegen een som
geld d ie hem door zij n vader was voorgeschote n . Omdat lwein van O phem had laten
vaststel len d at hij ouder was dan J ean de Silly en d at beiden in dezelfde g raad verwant
waren, werden de erfrechten bij vonnis van 30 november 1 484 toegekend aan lwein van
Ophem. Daar het proces van deze laatste tegen Karel van H al ewijn jaren lang
aansleepte en voor d iverse rechtbanken werd gevoe rd , kwam er op 6 juni 1 486 een
verordening dat beide partijen voor de G rote Raad moesten verschijnen. Het recht viel
lwein en zijn dochter, schoonmoeder van de heer van Perk, ten dee l , maar oorlogen en
verdeeldheid b i nnen het land waren er de oorzaak van dat lwein stierf voor het proces
afgelopen was.

De abdij van Vorst bij Brussel, tekening van R. Cantagallina, 1 6 1 3.

3° Katherina van Maldeghem , 1 5de abdis van Vorst in Brabant vanaf 7 september 1 4 1 8;
zij stierf op 1 0 september 1 430 en werd beg raven in de abdijkerk.
4° Maria van Maldeghem , geh uwd met Wouter van der List, ridder, heer van 's
G ravenwezel , markgraaf van Antwerpen, zoon van Wouter en van Maria van Lier,
dochter van Willem van Lier en N . . . . . van Boekhout. Zij kreeg als bruidsgift het leen Te r
Dorent in Barzele (Bazel in het Land van Waas). Zij leefde nog op 1 3 april 1 43 1 .
5° Geerard van Maldeghem, ridder, heer van Scoude en Baasrode, was raads- en
kamerheer van de hertogen Jan en Filips van Bourgondië, baljuw van Brugge en van het
Vrije en baljuw van stad en land van Dendermonde. De heerlijkheid van Scoude verwierf
hij via Sibille van Borssele, zijn grootmoeder van vaderskant. Hij was een eerste keer
gehuwd in Zeeland met El isabeth van Haamstede, dochter van Floris en N . " .. van
Renesse.
Geerard van Maldeghem verbleef gewoonlijk in Dendermonde, waar hij vanaf 1 1 augus
tus 1 4 1 4 baljuw was. In 1 4 1 7 werd hij in dat ambt opgevolgd door Guy van G iste l .
Precies op 1 2 december van dat jaar benoemde Filips van Bourgondië, graaf van
Charolais en heer van Chäteaubel i n , bij afwezigheid van zijn vader hertog Jan belast
met het bestuur van Vlaanderen en Artois, hem tot baljuw van Brugge en het Vrije.
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G eerard van Maldeghem h uwde een tweede keer met Jacqueline van G rysperre,
d ochter van J a n, ridder, heer van G rysperre, Og ierland en Eegem , en van Margareta
Lan g h eraet.

Van het graf van Joos van Halewijn (+ 1 435}, oorspronkelijk in de augustijnenkerk, wordt bovenstaand frag
ment bewaard in de Sint-Salvatorskathedraal in Brugge.

Bij testament van 9 j u n i 1 429 koos hij als laatste rustplaats de kerk van Scoude op het
eiland Zuid-Beveland in Zeeland en begunstigde h ij de zeven parochies van zijn kaste
lenij, met name Scoude, Meere, Rilland, Oerd ingen, Bath, Eversweert en Hinkelvoort.
Enkele dagen later stierf h ij i n zijn woning in Dendermonde. Zijn weduwe hertrouwde
enige tijd later met ridder Boudewijn de Vos, heer van Lovendegem enz. , g rootbaljuw
van Gent. Zij stierf o p 1 5 oktober 1 453 en werd begraven in de abdij van Zoetendale,
op anderhalve mijl van Maldegem.
De kinderen van Geerard van Maldeghem en Elisabeth van Haamstede, zijn eerste
vrouw, ware n:
1 ° Elisabeth v a n Maldeghem , g ehuwd me t Joos van Halewij n , ridder, heer van U itkerke,
Buggenhout, M esegem , Wil lecomme en Priems, raads- en kamerheer van Filips de
Goede, g rootbaljuw van Brugge en van het Vrij e , zoon van Willem, heer van U itkerke, en
van M argriete Bous in. De omstandigheden van dat huwel ijk kwamen eerder al ter
s prake. Ze kregen slechts één dochter, d ie jong stierf door een vreselijk ongeval. De
ju iste d atum van El isabeths overlijden is niet bekend, maar uit de registers van de
schepenen van Gent b l ijkt dat ze o p 8 november 1 433 nog in leven was. Ze ligt
beg raven in de Sint-Pieterskerk te Maldegem * .
N a de dood van zij n vrouw El isabeth hertrouwde Joos van Halewijn met een jong meis
je, Passchine M aerschalcx, en uit hen ontsproot de tak der Halewijns die heren werden
van Maldegem. Joos van Halewijn overleed op 1 4 juni 1 455 en werd begraven in de
augustijnenkerk te Brugge. Uit het tweede huwelijk werd Karel van Halewij n , heer van
U itkerke, gebore n; hij h uwde met Adrienne de Baenst en het is aan hun zoon dat Filips
IX, heer van Maldegem, land en heerl ijkheid van Maldegem heeft geschonken.
2° Jacqueline van Maldeghem, gehuwd met Joos van Heule, heer van Lichtervelde en
Oosthove in Vervy, oudste zoon van Rogier Boetelinc , ridder, heer van de helft van
Heule, en van Maria van Nevele, vrouwe van Oosthove en de andere helft van Heule,
dochter van Wil lem van Nevel e en Wilhelmine van Halewij n , dame van Lichtervelde en
van Tou n ay. Jacqueline van Maldeghem stierf vóór 1 3 januari 1 446 en had geen
kindere n .
B i j zijn tweede vrouw, Jacqueline van G rysperre, had Geerard van Maldeghem een
dochter, Jacqueline, d ame van Pol lare en Baasrode. Zij V<?Ikocht haar heerlijkheid
Sint Pieter is de oorspronkelijke patroonheilige van de parochiekerk van Maldegem: zie ook hfst.
h iervóór.

Baasrode met goedkeuring van de mag istraat op 26 maart 1 437 aan G hislain van
Halewijn , en trouwde nadien met Jan de Vos, heer van Pol l are, zoon van Boudewij n en
van Margriete van Lovendegem. Die Jacqueline werd erfgename van haar halfzusters
Elisabeth, dame van U itkerke, en Jacqueline, dame van Lichtervelde. Zij stierf zond �r
nakomelingen op 22 november 1 448 en werd beg raven in de Si nt-Janskerk te Gent .
Jean de Sil ly, heer van Risoit en van Bern issart was h aar algemene e rfgenaam . H aar tes
tament was opgemaakt op 3 maart 1 448.
X I I . Fi lips VI I , heer van Maldegem, Leischoot, Hoetsel , Moerzeke, Beerlegem, Machelen
Sint-Gertrudis nabij Vilvoorde, Reesinghe en Hallinks, volgde zijn vader op per 1 januari
1 389. Zijn eerste h uwelijk sloot hij met M argareta van Halewij n , dochter van Willem, rid
der, heer van U itkerke enz . , en van Margareta Bousin, dochter van Jan en van Gertrude
Vandewale. H ij hertrouwde met Margareta van Giste l , dochter van Geerard , heer van
Breucq en Wasquehal, en van El isabeth Vandemoere, dochter van Jan, ridder, heer van
Moere, en van Elisabeth van Leeuwergem , weduwe van Daniël van Massemen .
Op 1 5 januari 1 41 9 verklaren Filips van Maldeghem, z i j n vrouw Margareta van G i stel en
hun oudste zoon Filips, het leen Ter Dorent i n Baarsele ( Bazel) te hebben overgedragen
aan Maria, zuster van de heer van Maldegem en echtgenote van Wouter Vander List.
Filips V I I werd begraven in de kerk van Moerzeke, noordelijk in het koor in een verheven
graf onder een m u u rboog. Die tombe werd naderhand weggebroken voor het inri chten
van een bidkapel voor zijn opvolgers, de heren van Maldegem. Later kwam onder de
muurboog een sch i l derij met de voorstelling van Filips IX en zijn vrouw Jeanne de Wavrin
met h u n wapentekens.
Fil ips VI I had bij zijn vrouw Margareta van H alewijn twee kinderen:
1 ° Filips V/11, opvolger, en
2° Maria van Maldeghem, die h uwde met Wulfrick van Gi ste l , zoon van Wu lfaert, heer
van Wad ri n priels.
XI I I . Filips V I I I , voortzetter van het geslacht en van het wapen, was toen zijn vader nog
leefde, geh uwd met Ysabeau de Roye , oudste dochter van M ath ieu, ridder, heer van
Roye, Germigny, Aulroy en M uret, en van diens eerste vrouw Margareta van Gistel , oud
ste zuster van Guy de Roye, die ridder werd van het G ul den Vl ies in 1 46 1 . Die dame
leefde nog i n 1 430, als bl ijkt uit het testament van Johanna van Béthune, vrouwe van
Beaurevoir 1 ; zij kreeg geen kinderen.
Filips VI I I ging vóór 1 439 een tweede h uwelijk aan met Gertrude van Reimerswaal , oud
ste dochter van Nikolaas Kervinc van Reimerswaa l , ridder, heer van Lod ijk, N ieustarie,
Yerseke en Yersekerdamme, kerkdorpen in de omgeving van Goes in Zeelan d , en van
diens vierde vrouw Gertrude van Gavere, dame van Rozendaal, dochter van Arnold van
Gavere, heer van Ressegem , Liedekerke en Lens, en van Margareta van Boutersem .
Deze heer van Maldegem stierf omstreeks 1 445; zijn wed uwe hertrouwde in 1 445 met
Philippe de Montmorency. De kinderen uit haar eerste huwelijk waren toen nog erg jon g ;
later werden verschillende processen aangespannen tussen haar oudste zoon F i l i p s van
Maldeghem en zijn stiefvader, de heer van Montmorency.
De kinderen van Filips VI I I van Maldeghem en zijn tweede vrouw Gertrude van
Reimerswaal waren:

Vroegere benaming van de huidige Sint-Baafskathedraal. De Sint-Janskerk werd Sint-Baafskerk nadat
de Gentse Sint-Baafsabdij in 1 536 werd afgeschaft en haar monniken kanunniken van de Sint-Jans-,
voortaan Sint-Baafskerk werden; kathedraal werd ze toen Gent bij pauselijke bul van 7 augustus 1 56 1
een bisdom werd .
Zie daarvoor André Duchesne, Hist. de la maison de Bethune.
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1 ° Filips IX, die h ierna ter sprake komt;
2° Gertrude van Maldeghem, jong gestorven ;
3 ° Margareta van Maldeghem, dame van Moerzeke, Rode en Machelen Sint-Gertrudis
in Brabant. Een charter uit 1 459 met een opsomming van lenen, toont aan dat ze toen
nog ongehuwd was. De naam van haar eerste echtgenoot is ons n iet bekend, haar
tweede man heette Francesco Cavalcanti , zoon van Casino, een Florentijns edelman.
Op 24 december 1 483 stemden zij en haar man tegen hun zin in met de onterving en
vervreemd i n g van de heerlijkheid van Maldegem die haar broer twee dagen later liet
doorgaan . Zij kregen daarvoor 1 00 pond g roten contant en elk een l ijfrente van 80 pond
g rote n . Op 31 januari 1 484 verschenen zij en haar man voor de baljuw en de leenman
nen van d e Burg van Brugge voor de opheffing van d rie lenen daarvan, te weten ten
Torre en twee andere van elk 4 pond parisis, gehypothekeerd op de grote tolrechten te
Brugge. Van spijt en verdriet om het verlies van het voorouderlijke erfgoed, stierf ze vóór
1 4 maart 1 484, zonder kinderen na te late n . Op 28 juli 1 484 vond voor de burgemeester
en schepenen van het Vrije de verdeling plaats van haar nalatenschap tussen de over
levende echtgenoot Francesco Cavalcanti enerzijds en Kare l van Halewijn, heer van
U itkerke, en Jan van Hoogheweghe, beiden voogden van Maria van Maldeghem, enige
erfgename van M arg areta, anderzijds.
Francesco Cavalcanti overleed op 27 april 1 506 en werd beg raven in de Onze-Lieve
vrouwekerk te Brugge, in de kranskapel achter het hoofdaltaar, waar zijn portret in de
1 7d• eeuw nog te zien was .
4° Maria van Maldeghem, haar l even lang van Reesinghe genoemd naar de oude heer
l ijkheid en het fam i liegoed, overleefde haar b roer en zuster, maar als zwakzinnige met
gedragsstoornissen stond ze al die tijd onder het gezag en de verantwoordelijkheid van
haar voogden . Ze stierf op 20 oktober 1 490.
XIV. Fi l i ps IX, heer van Maldegem, liet zich vanaf zijn jeugdjaren opmerken door zijn ta
lenten en sch itterde op de tornooien van Brugge en Rijsel in 1 445. I n 1 448 l iet h ij leen
verheffing doen voor Machelen-Sint-Gertru dis nabij Vilvoorde. Kort daarna verscheen hij
voor d e Raad van Vlaanderen voor een geding met zijn schoonvader, heer van
C ro i s i l les, om reke nschap af te leggen van het beheer van d i ens goedere n .
Verscheidene oorkonden tonen aan dat h i j van 1 452 tot 1 477 fungeerde a l s schepen en
burgemeester van het Brugse Vrije.
Vóór 1 459 huwde hij met de 33-jarige Jeanne de Wavrin, dame van Penin en Autreville
i n het provoostschap van Aubigny, g raafschap Saint-Pol. Zij was de enige dochter van
Wal leran de Berles, ridder, heer van Wavrin, Lil lers, Malanoy, Saint-Venant, Quernes,
enz" raadsheer en kamerl ing van Maximil iaan , en van Liévine de Roubaix, dochter van
Jean, heer van Roubaix en ridder van het Gulden Vlies. Bij haar had hij een zoon, d ie op
jon ge leeftijd stierf.
Filips IX maakte deel uit van de bijzondere commissie d ie op 27 maart werd aangesteld
en H u gonet en H i mbercourt, raadsheren van hertogin Maria, veroordeelde. In hoofdstuk
XIX hiervóór bespraken we reeds zijn levensloop .
Fil i ps IX overleed te Brugge op 29 december 1 483. Met hem verdween de oude tak van
het huis van Maldeghem, waardoor het geboorterecht en het volle wapen overging naar
de zijtak van de heren van Leischoot ' .

?

Nabij d e stadswal len van Brugge. tussen de Gentpoort e n d e Kruispoo� t. was e r eertii s een huis dat
het Hof van Maldeghem werd genoemd en waar zich twee ramen bevonden met daarin de po�tretten
van Filips IX. heer van Maldegem. en van zijn echtgenote Jeanne de Wavnn. De heer van Grimarez
liet er een tekening en gravure van maken. In het familiearchief bleven enkele afdrukken daarvan
bewaard.

Z I JTAK

JAN van Maldeghem, heer van Raes en Aartrijke, jongere zoon van Filips V en Sibille
van Borssele, is hoofd van de tweede tak van de fam ilie. Net als zijn vader en zijn broç:ir
bewees hij zijn deugdelijkheid in krijgsaangelegenheden .
I n 1 378 verscheen hij voor de baljuw van de B u rg van Brugge als voogd van zijn zuster
Elisabeth, weduwe van heer Otto van Heucke l u m .
J a n van Maldeghem is de eerste van o n s geslacht die aan z i j n schilddekking e e n kroon
met fleurons en edelstenen toevoegde. Hij huwde met Hadewijch van Borssele, jongste
dochter van Geerard , zoon van N i kolaas, heer van Brugdam , en van Maria Van de Wal l e .
Hij stierf op 27 juni 1 396 en werd beg raven in h e t Onze - Lieve- Vrouwekoor van de kerk
te Maldegem. Zijn weduwe trok zich terug in het klooster De Wijngaard in Brugge, waar
ze na haar dood op 1 3 september 1 399 in de kerk beg raven werd . Ze hadden vier
kinderen:
1° Oierik, ook Thiéry of Dirkin van Maldeghem, die de geslachtslijn zal voortzetten ;
2 ° Liane/ van Maldeghem, gehuwd met Anne van Gavere - Liedekerke, genoemd
Mulaert, jongste dochter van Jan, ridder. Lionel van Maldeghem sneuvelde in 1 4 1 5 in de
slag van Azincourt (zie daarvoor Meyer, boek XV, f0 247).
3° Nicolaas van Maldeghem, eveneens gesneuve ld bij Azincourt op 25 oktober 1 4 1 5
(zie Meyer, boek XV, f0 247).
4° Beatrijs van Maldeghem , gehuwd met Gillis Schouteete, ridder, door erfrecht schout
van Lokeren, Waasmunster, Elverzele en Daknam, heer van Zaamslag, dat hij verworven
had van Filips, heer van Axel . Ze hadden d rie kinderen: Floris, Hector en Beatrijs (zie de
Registers van de schepenen van gedele, Gent, 1 435, p. 63). G i l l is was in Oudenaarde
in 1 379 en hielp de stad verdedigen tegen de Gentenaars die in opstand waren tegen
Lodewijk van Male.
Floris, de oudste zoon, vierendeelde het wapen met van Maldeghem; zijn opvolgers, de
heren van Zaamslag, vierendeelden Schouteete met Zaamslag en met als spreuk
Maldeghem. Florens huwde met C lara Vilain , dochter van Jan 1 1 1 Vilain, heer van Sint
Jans-Steen en van Margareta van Gavere, genoemd van Liedekerke; ze hadden drie
kinderen.
D I E R I K , Didier of Thiéry van Maldeg hem was de oudste zoon van Jan, heer van
Aartrijke, en Hadewijch van Borssele. Van hem weten we dat hij Jan zonder Vrees volg
de in de slag van Othée i n 1 408 en bij het beleg va n Bourges in 1 4 1 1 . Men raadplege
over hem Meyer, boek XVI , f0 273.
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Hij huwde met M argareta van Praet, dochter van Boudewij n , laatste van die stam, zoon
van de heer van Praet en van Margareta van Poeke. Hij stierf in 1 429 ingevolge de ver
won d i ngen opgelopen b ij Sint-Denijs (zie Em. Sweiro, Anna/es de Flandre, boek XVI I I , p .
255 ) .
B i j z i j n d ood l iet h ij d rie kinderen na, die o n d e r voogd ijschap kwamen van hun moeder
en van Roeland van U itkerke, heer van Heestert, zijn neef, ridder van het G ul den Vlies:
1 ° Roeland I van Maldeghem, die de tak zal voortzetten ;
2 ° Laurence van Maldeghem, in 1 436 verkozen tot abdis van het klooster Ter Haghen
nabij Axel en later overgebracht naar Gent. Zij bestuurde dit klooster gedurende zestien
j aar en stierf in 1 452 te Gent aan de pest. Ze werd begraven in het klooster van de
Bijloke.
3° Maria van Maldeghem, jong gestorven i n 1 437.
ROELA N D van Maldeghem, eens oud genoeg voor de krijg, ondernam verschil lende
oorlogsexpedities met d e hertog van Bou rgondië. Een eerste keer was hij gehuwd met
Maria van M oerkerke, dochter van Vranke, ridder, burgemeester van het Vrije, en van
Ogine Reyphins, dochter van Boudewijn , ridder, en van Alix van Steelandt. Hij verbleef
gewoo n lijk te Aardenburg . Toe n de opstandige Gentenaren op 7 novem ber 1 452 het
stadje overmeesterden , werd zijn huis geplunderd en in brand gestoke n, zodat hij zijn
hele hebben e n houden verloor. Zijn vrouw zocht een onderkomen in Brugge, waar ze
van verdriet wegkwijnde en een jaar l ater stierf. In 1 457 was Roeland van Maldeghem
aanwezi g b ij d e i ntrede van de hertog i n Gent, en kort daarna trouwde hij daar met
El isabeth Stoppelae r, oud ste dochter van Lube rt, eerste schepen van de kwartieren van
Gent, en van M argareta Van den Haute. In 1 459 l iet hij haar als weduwe met d rie
kinderen achter, terwijl zij hem overleefde tot in 1 47 1 ' .
U it zijn eerste huwelijk met M aria van Moerkerke werden gebore n:
1 ° Oierik of Oidier van Maldeghem , d ie i n 1 474 de troepen commandeerde die door het
Vrije naar hertog Karel de Stoute bij de stad Neuss werden gezonden. De kroniek van
Keulen vermeldt d at hij er in november, kort na aankomst, met meer dan d riehonderd
anderen stierf b ij een aanva l .
2 ° Pieter v a n Maldeghem, die in 1 48 1 en 1 483 schepen was van het Brugse Vrije e n o p
2 0 februari 1 485 voor h e t l even in d ie functie aangesteld werd voor het Oostvrije. Zijn
wapen was gevierendeeld met d at van zijn moeder, zoals te zien is op zijn zegel. Hij
trouwde met Antoinette Andries, dochter van Jacob en van Johanna Patrich, n icht van
André Andries, heer van Wakken. Pieter stierf in april 1 504 en werd als schepen van het
Vrije o pg evol g d door G uy van Blaasve l d . Zijn vrouw overleed in 1 5 1 0, na verl ies van al
haar goed door de eindeloze oorlogen tegen aartshertog Maximiliaan en keizer Frederik
1 1 1 , waarin ons land betrokken was.
XV. FI L I PS, zijn enige zoon , zag zich daardoor verp licht de successie van het sterfhuis
van zijn overleden moeder te weigeren. Door eerstgeboorterecht erfde hij na de dood
van Filips IX van Maldeghem, zijn neef en verwant in de 4d• en 5d• graad, het recht op de
naam en het vol l e wapen van van Maldeghem. Van hem ook had h ij omwil le van hun ver
wantschap de toestemming gekregen zich heer van Moerzeke te noemen. Hij was een
tij d lang baljuw van de stad en heerlijkheid Middelburg-i n-Vlaanderen, maar na zijn
h uwelijk met Arnoldine Vandenwerve, oudste dochter van heer Arnold, ridder, amman

In de kerk van Waarschoot bevond zich ooit een glasraam. door hem geschonken, waarop hij in volle
wapenrusting knielend was voorgesteld. Op zijn schild was Maldegem gebroken met Borssele op h t
kruis. Zijn vrouw droeg het volle wapen van Stoppelaer.

van Antwerpen , en van dame Pots, weduwe in eerste huwel ijk van N i kolaas van
Sombeke 1 , trok hij zich terug in zijn verb lijf te Gent. Hij stie rf zonder nageslacht vóór 1 6
december 1 525. Daarmee ging het vol l e wapen over naar zijn neef Jan van Maldeghem,
zoon van Roeland I l , d ie hierna ter sprake komt.
3° Floris van Maldeghem, derde zoon van Roeland 1 en Maria van Moerkerke , stie rf jong .
Roeland 1 van Maldeghem had ook twee kinderen bij zijn tweede vrouw, Elisabeth
Stoppelaer.
1 ° Roeland Il d roeg het gevierendeelde vol l e wapen van zijn vader en zijn moeder. H ij
was schepen van het Vrije in 1 482, 1 484, 1 485 en 1 489; na die ambtsperiodes woonde
hij met andere edelen de algemene landsvergaderingen bij. Hij sloot een eerste huwelijk
met Katherina Lamb recht, erfgename van Lettebroek, dochter van Jan en van Josine
Hauweel , enige zuster van Arnold Lam brecht, schepen van het land van den Vrije en
kapitein van het land van Cadzand. Zij stierf op 22 januari 1 506. Roeland 11 hertrouwde
met Jeanne d'Ostrées, dochter van Philippe d 'Ostrées uit de streek van Bou log ne, en
van Lou ise de Cours. Van de heer van Maldegem hield hij Warme, gelegen in de
Noordb roek, i n leen . Hij leefde nog in 1 5 1 5.
Uit zijn · eerste h uwelijk werden gebore n : Jan van Maldeghem, die het eerstge
boorterecht had , Arnoldine van Maldeghem, die na de dood van haar broers via haar
moeder d ame van Lettebroek werd, en Roeland van Maldeghem, die b urgemeester en
schepen was van de stad en kastelen ij Oostburg. H ij huwde met Margareta de Wu lf,
dochter van Hendrik, heer van Reningelst, en van Katherina van Di ksmuide, dochter van
Lodewijk. Die fami lietak is aan de vrouwelijke linie vervallen.
Uit zijn tweede huwelijk met . Jeanne d 'Ostrées werden twee kinderen gebore n: Laurence
van Maldeghem, als kind gestorven , en Pieter van Maldeghem, gehuwd met M argareta
van Wulpen, dochter van Cornelis en van Johanna Nombroot. Hij stierf op 1 9 mei 1 565
en l iet een enige dochter na, Katherina, die huwde met jonkheer J acob van Kerckhove,
zoon van H iëronymus en van Josine H uerlebout.
2° Maria, zuster van Roeland I l van Maldeghem, stond i n 1 459 onder de voogdij van
haar moeder Elisabeth Stoppelaer en stierf in 1 485; verder is er over haar niets bekend.
De afstamming der van Maldeghems loopt n u i n rechte lijn door tot op heden .
XVI . JAN , zoon van Roeland I l van Maldeghem en van Katherina Lam brecht, vrouwe van
Lettebroek, nam het voll e famil iewapen over; hij was kapitein en baljuw van Oostburg i n
1 520 e n 1 524. Zijn meter was Jeanne de Wavri n , vrouwe van Maldegem.
H ij huwde met Johanna van Halewijn , dochter van Kare l , heer van U itkerke en van
Mesegem, g rootbaljuw van Brugge en van het Vrije, raads- en kamerheer van hertog
Karel, en van Johanna Vandermeulene, dochter van Hendrik. Zij was een zus van
Simoen van Halewijn , titulair heer van Leischoot, hove ling van keizer Karel V, en d roeg
het volle wapen van Halewijn over alles heen * van Uitkerke, van zi lver met kruis van
sabel waarop vijf schelpen · van goud.
Johanna van Halewijn overleed op 24 maart 1 52 1 en liet een enige zoon na, Joos van
Maldeghem. Jan van Maldeghem overleefde zijn vrouw tweeëntwintig jaar en stierf op 4
januari 1 543. Beiden werden beg raven in de parochiekerk van Maldegem.

Zie Butkens, deel Il, p . 480.
Heraldische term, die aangeeft dat herautstukken, figuren die in wapenschilden voorkomen, andere
stukken gedeeltelijk bedekken.
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Derde van de drie schilderijen met de stamboom van Maldeghem, die zich tot 1 999 bevonden in het kasteel van Niederstotzingen. Het
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XVI I . JOOS van Maldeghem, e n i g e zoon van de vorige, werd g eboren op i O november

1 5 1 8. H ij h uwde met Anne d e J o i g ny-Pamele, dochter van G eorge en van M argareta
Gommer, dochter van Jan, ridder, heer van Avesnes en van R o l lebeke.

1 5 j u l i 1 544, n a d e dood van Jacob van
1 5 j u l i 1 549. H ij was schepen van het Brugse Vrije

Joos werd baljuw van Blankenberg e op
Halewijn , en h ij behield die functie tot
in

1 554. O p 1 j u l i 1 558 bekwam hij van J acob van C l aerhout, ridder en heer van

Maldegem , d e vrije allodia

*

en heerlijkheden van Lei schoot en Hoetse l , vroegere e rf

goederen van het h u i s van Maldeghem. In

1 562 werd J oos van M a l d eg hem aangeste l d

tot b u rgemeester van h e t Oostkwartier. H ij werd meermaals opgeroepen voor d e
algemene landsvergade r i n g e n . I n

1 570 werd h ij d o o r C harles d e Berlaymon t , op per

jachtmeester van B rabant, V l aanderen enz. tot l u i tenant-g eneraal van d e jacht in
Vlaanderen benoem d .
Joos van Maldeghem overleed te B r u g g e op

12 december 1 573, 55 jaar ou d , en werd

beg raven in het koor van de kerk van Sint-Kruis bij Aarde n b u rg 1 • N ad at zijn g raf door de
protestanten was geschonden e n opengebroke n , l iet zijn e n i g e zoon F i l i p s , heer van
Lei sc hoot, zijn l ic h aam ove rbrengen naar een door hem gesti chte kapel in d e jakobij
nenkerk te Brugge. Daar werd ook zijn vrouw Anne d e J o i g ny beg raven , die zich n a d e
dood v a n h a a r m an h a d terug g et rokken i n h e t begijn hof De Wij n g aard i n B r u g g e . Daar
stierf ze op

1 1 aug ustus 1 584, 75 jaar o u d .

XVI I I . FI L I PS v a n Maldeghem, h e e r van Leischoot, zoon v a n J oos e n v a n A n n e d e
Joig ny, werd g eboren op

27 decem ber 1 547. O p 1 7 feb ruari 1 567 h uwde hij Marti n e van

Boone m , vrouwe van Avelgem, dochter van Kare l , heer van Avel g e m , e n van J acoba
Romeyns, dochter van Elooi en van Josine van M arivoord e .
Na d e dood v a n z i j n vader op

1 2 december 1 573, vo l g d e h ij hem op 5 februari d aarna

op als schepen van het Vrije , en was dertienmaal b u rgemeester van d at raadsco l le g e .
De belangrij kste feiten uit zijn levensloop werden b e h a n d e l d i n h e t eerste d e e l , hoofd
stuk XXI .
F i l i ps van Maldeghem e n Martine van Boonem hadden negen k i n deren :

1 ° Adolf van Maldeghem, ridder, heer van Lei schoot, d i e als voortzetter van naam en
wapen verderop ter sp rake komt;

2° Joos van Maldeghem, heer van Poed e l berg , lid van d e Oorlogsraad van Zijne
Majesteit, gouverneur van Landrecies i n Henegouwen2• H ij werd g eboren te B r u g g e op

4 november 1 57 1 . Na versc h i llende functies i n het leger, werd hij op 5 aug ustus 1 629
aangestel d als l i d van de Oorlog sraad en op 30 april 1 635 benoemd tot gouve r n e u r van
Landrecies. H ij was op 1 augustus 1 606 geh uwd met Anne de Joig ny-Pame l e , dochter
van Jan, ridder, heer van Kaster en Goshem , schout van B r u g g e , en van J acoba van
Cauwerbur g h , dochter van d e heer van O p l i nter bij Tienen. U it dat h uwelijk werden vijf

Martine van Maldeghem, geboren op 27 april 1 607 en ongeh uwd
1 0 j u l i 1 628. Michel en Jacqueline, een twee l i n g , g eboren op 1 3 maart

kinderen gebore n :
gestorven op

1 6 1 3; Michel werd kapitein van d e Waalse i nfanterie bij het reg iment van d e g raaf van
Izegem in Spanje en trad nadien in b ij de Franciscane n , Jacqueline stierf jong .

Française werd geboren op 1 9 j u l i 1 6 1 4 en stierf op 1 5 aug ustus 1 6 1 9. Adrienne
Thérèse, g e boren op 24 december 1 6 1 5 , werd reg u l iere kan u n n i kes van Sint
Augustinus in het klooster van Sion te Doo r n i k , waar ze na een voorbe e l d i g en toege
wijd leven overleed in

2

1 680.

Een allodium is een leen waaraan geen feodale verpl ichtingen tegenover een andere heer verbonden
waren; allodiaal goed was "vrij eigendom", alleen gehouden "van God en van de zon'' .
Volgens Robert van Grimarez onder een boog of nis; de tombe was van gepolijst zwart marmer, twee
en een halve voet hoog en met een epitaaf in plaatkoper.
Hij voerde het gevierendeelde wapen van zijn vader en zijn moeder.
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A n n e d e J o i g ny-Pame l e stierf op

1 9 a p r i l 1 620 te Brugge en werd er beg raven in d e
27 fe

Lei schootkapel v a n d e jakobijnen kerk. De h e e r v a n Poedelberg hertrouwde op
bruari

1 623 te O h a i n in B rabant met Lucrèce de G r i se , kan u n n i kes te Rinsburg in

Nederlan d , o u d ste d ochter van J acob , ridder, heer van Watervl iet, g rootbaljuw van
B r u g g e en van het Vrij e , en van M argareta H i nckart, dame van Corbais. Ze kreeg geen
k i nderen; ze stierf te Damme op
De h e e r v a n Poedel berg s loot op

3 a p r i l 1 626 e n werd beg raven in de Leischootkape l .
25 jan uari 1 627 e e n derde h uwe l i j k met Antoi nette van

*
Uterwyc k , o u d ste d ochter van J o r i s , d rost van d e stad Vol l e n hove i n Overijssel , en van
A n n a de Plaines, erfdochter van Noorderwijk. Uit d at h uwelijk werden twee dochters
g e bo re n :

Katherina van M a l d e g h e m , g eboren op 27 j u l i 1 629, die non werd i n d e Sint
Johanna van Maldeghem,
g e boren 1 2 september 1 63 1 , die i n dezelfde a b d ij i ntrad en er geprofest werd op 9 juni
1 652. Hun moeder, Anto i n ette van Uterwyc k, stie rf op 1 2 december 1 633, haar
echtgenoot Joos van Maldeghem, heer van Poed e l be r g , op 5 februari 1 636. H ij werd
Godel i eveab d ij te B r u g g e onder de naam Anna Plac i d a , en

b e g raven in de g rote kerk van Lan d recies.

3° Robert van M a l d e g hem , h eer van G ri marez en Mosbeke, geboren op 1 2 juni 1 573,
verd ient net a l s zijn vader F i l i p s , heer van Leischoot, i n d it boek onze b ijzondere aan
d acht; voor deta i l s u it zijn leven sloop verwijzen we ook naar hoofdstuk
naar d e

lofbetu i g i n g

die

E r i c i u s Putean us i n

XXI I h ie rvóór, en
1 635 aan hem bracht op f0 67 van zijn

Hist. belg.
Op 1 1 maart 1 6 1 0 h uwde Robert van Maldeghem met Catherine de Montmorency,
g eboren op 6 j u l i 1 577 en overleden op 1 2 augustus 1 629. Ze kregen zes ki nderen, met
name: Nikolaas en Ghislain van M a l d e g h e m , twe e l i n g broers, g eboren te Gent op 1 2 mei
1 6 1 2. De eerste kreeg d e titel heer van Grimarez en werd op 28 december 1 623 page
bij hertog Wolfgang W i l h e l m , paltsg raaf van d e Rijn. Hij stierf op 21 januari 1 648 te
Antwerpe n , o n g e h uwd . Zijn b roer G h islain was heer van Mosbeke en werd kapitei n van
een Waalse compagnie van

200 manschappen. H ij stierf op 1 2 mei 1 636, j u ist 24 jaar
Francis van M a l d e g hem werd g eboren te Gent op 3 september 1 6 1 3 en overleed
op 9 a u g u stus 1 648 aan een besmettel ijke z iekte. Willem Robert van Maldeghem,
g eboren o p 26 oktober 1 6 1 8, overleed i n het seminarie van Onze-Lieve-Vrouw te Bergen
i n Henegouwen op 21 mei 1 633. Filips Jan van Maldeghem, g eboren te Brugge op 1 2
oktober 1 620, werd kapucijner m o n n i k onder de naam broeder Bas i l ianus van Brugge,
e n was een vermaard meerta l i g p red i kant. Maria van Maldeghem , geboren op 1 2
novem ber 1 623 , overleed ongehuwd te Brugge op 1 mei 1 657. Voor deze kinderen van

oud.

Catherioe de M ontmorency verwijzen we naar het werk van André Duc hesne over die
fam i l i e , boek

6 , p. 482.

Robert van Maldeghem, heer van G r imarez, hertrouwde op

22 september 1 630 met

Maria Triest, dochter van Antoine, heer van Lovendegem, Merelbeke en Rudderhove, en
van Livi ne de G ri boval, dochter van Florent, heer van Berq u i n , en van Adriana van
H alewij n . U it dat tweede h uwe l ij k kwamen voort:
september

Emmanuel François, geboren op 2 1
1 634 e n o p 22 januari 1 654 geh uwd met Marie Anne d e Bai l l encourt, dochter

van heer H ugo, burgg raaf van l e pe r, en van dame Française de Lannoy. Ze kregen een
dochter, Marie P h i l i p p i ne van Maldeghem, die h uwde met markies Joc ino Maria Secqu i
de Arag o n , stadsraad van M i laan, h e e r van Calvo en markies van Tornovo, enz" zoon
van Alexander Sec q u i de Aragon en van Leonora de Cordoba, dochter van Don Juan,

Ferrand van Malçjeghem, geboren op 1 6
1 637, stierf o p d e 30st• van dezelfde maand.

kolonel van een Spaans i nfanteriereg iment.
maart
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1 4 september 1 64 1 verloor Robert van Maldeg hem zijn tweede vrouw Maria Triest;
29 december 1 643 sloot hij in

ze werd beg raven i n het recol l ecte n klooster te Gent. O p

O udenaarde een derde h uwelijk met Jeanne I e Poivre, d ochter van Josse, heer van
Houssoy, en van Johanna Bette, dochter van Jan , heer van Tichel hove; zij zou hem over
leve n . Uit dat huwelijk werden g een k i n deren gebore n .
Robert van G ri m arez overleed op

22 december 1 654 en werd beg raven i n d e

Leischootkapel te B r u g g e .

4° Maria v a n M a l d e g h e m , o u d ste dochter v a n F i l i p s , h e e r v a n Leischoot, werd ge boren
op 1 7 novem ber 1 568 en stierf ongeh uwd te Brugge op 1 6 oktober 1 582; ee rst
beg raven te S int-Kruis bij Aard e n b u rg , werd haar l i c haam l ater overgebracht naar d e
jakobijnenkerk i n Brugge.

5° Anna van Maldeghem, g e boren op 1 5 april 1 575, overlee d eveneens ongeh uwd op
20 mei 1 642.
6° Karel van Maldeghem, geboren op 1 7 j u n i 1 579, was kapitei n van een vrije compag
n i e Waalse i nfanterie b u iten reg iment. H ij b rak zijn wapen met een zoom i n azu u r, als
teken van d e jongste. H ij stierf ongehuwd te Antwerpen op

3 februari 1 632 en werd er

i n de domi n i canenke rk beg rave n .

7° Jacqueline van Maldeg hem , geboren op 1 9 mei 1 585, overleed eveneens onge
h uwd .

8° Filips van Maldeghem, heer van Stei nmar, werd te B r u g g e g eboren op 1 december
1 576. Omdat er drie vol l e neven waren met dezelfde naam , noemde hij zich op zijn zegel
Philippe, fils de messire Philippe F i l i p s , zoon van heer F i l i p s . H ij huwde op 3 februari
1 605 met Anna Casembroot, dochter van N i ko l aas , eerste b u rgemeester van B r u g g e ,
-

en v a n A n n a Wi ncke l m a n , dochter v a n Jan en v a n Maria de Boodt. Z i j overleed te
Brugge op

5 oktober 1 632 en kreeg haar laatste rust p l aats in de jakobij n e n kerk te
Salomon van M a l d eg h e m , g eboren op 1 9 november
1 605; hij vertrok naar D u itsland op 1 maart 1 626 e n keerde terug op 20 juni 1 630. H ij

Brugge. Ze hadden zes k i n dere n :

was vaand r i g bij een compag n i e ku rassiers van de keizer o n d e r het bevel van de her
tog van Friedland i n Denemarke n . Hij h uwde op

1 0 april 1 63 1 te Si nt-Winoksbergen met

jonkvrouw Adriana Stap pens, dochter van M arc , heer van Harnes, en van Anna van
Zinneghem

Karel van Maldeghem, geboren op 1 2 maart 1 608, stie rf i n d ienst van Zijne
Jacob van M a l d e g hem , g eboren
o p 23 november 1 6 1 0, huwde op 9 september 1 635 te " " .? Sebastiaan van
Maldeghem, g eboren op 5 maart 1 6 1 6. Lamoral van M a l d e g h e m , g eboren op 1 0 janu
ari 1 620, trad toe tot de kapucijnen i n Leuven onder d e naam broeder Ferd i n a n d van
Brugge. Godelieve van M al deghem , geboren op 1 3 j u n i 1 6 1 3, h uwde op 1 2 a p r i l 1 636
*.

Majesteit te Rinsberg , b ij de terug keer van d e Veluwe.

met Karel Sproncholf, zoon van Ach i e l , b u rgemeester e n schepen van het Brugse Vrije,
en van Johanna d e Ryc ke 1 •

9 ° Sébastienne van Maldeghem, geboren t e Boulog ne-sur-Mer o p 2 6 novem ber 1 58 1 ,
huwde met Joos Casembroot, heer van Oostwi n ke l , zoon van N i ko laas en van Anna
Winckelman . Zij stierf zonder nakomel i ngen op

20 juli 1 64 1 en werd beg raven i n de

Leischootkape l .

Zingem? Zonnegem?
In een handgeschreven genealogie van de familie Reiffenberg is te lezen dat een Caroline Angeline
van Maldeghem, dochter van Sebastiaan van Maldeghem, heer van Steinmar, zou gehuwd geweest
zijn met Philippe Christophe, baron van Reiffenberg, die nog in leven was op 4 augustus 1 70 1 . In de
archieven van de familie van Maldeghem is van die echtverbintenis geen spoor te vinden .
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ADOLF VAN MALDEGHEM
( 1 569-1 624)
echtgenoot van Maria Casembroot.
(Collectie O.C.M .W. Brugge)
X I X . ADOLF van M a l d e g h e m , oudste zoon van F i l i p s , heer van Leischoot, Hoetse l ,
Ave l g e m , ( N ieuw-)Roeselare en Poedel berg , en v a n Martine van Boone m , werd geboren
te Brugge op

1 9 maart 1 569. H ij g roeide op aan het hof van hertog Ernest van Beieren,

keurvorst van Keulen, waar zijn vade r z i c h had teruggetrokken . Nog tijdens het leven
van zijn vader werd h ij heer van Avelgem genoem d . Op

20 oktober 1 594 huwde hij met

d ame M aria Case m b root, oudste dochter van N i kolaas, eerste b urgemeester van
B r u g g e , en van jon kvrouw Anna Winckelman; z ij was g eboren op
overleed op

1 5 november 1 574 en
1 1 maart 1 623. Op 1 7 j u n i 1 6 1 1 benoemde de keu rvorst van Keulen Adolf

van Maldeg hem tot kamerl i n g , aartshertog A l b recht nam hem op in de ridderstand op

30 maart 1 6 1 7. H ij stierf o p 29 j u l i 1 624 en werd begraven in het koor van d e dominica
nenkerk te Brugge. U it zijn h uwe l i j k met Maria Casem b root werden gebore n :

1 ° Filips v a n Maldeghem, d i e hierna t e r sprake komt.
2° Barbara van Maldeghem, geboren op 1 1 december 1 595; ze had als doopmeter
Barbara van Boonem, dame van Amersve l d e , haar oude tante van vaderszijde. Ze stierf
ongehuwd op

2 1 augustus 1 647 en werd begraven in de Leischootkape l .
3° Maria van Maldeghem, geboren op 5 februari 1 602, gehuwd op 14 maart 1 627 met
Thomas Romeyn s , zoon van Karel en van Anna de Boodt, erfg�name van Moere en van
Benjaertskerke. Ze kregen drie zonen en drie dochters: Sébastienne Jacqueline,
overleden op

8 juni 1 646, Kare l , heer van Vanderschuere, geboren op 2 1 december
1 628, Lodewijk, Thomas , Marie Adrienne en Katherina.

\,...
'

4°

""
L

Hélène van Maldeghem, geboren op 2 1 j u n i 1 606, ongeh uwd overleden op 27 j u l i

1 624 en beg raven b i j de dom i n i canen t e B r u g g e .
5°

Adolf v a n Maldeg h e m , geboren te Brugge op 1 0 j u l i 1 608, werd b l ijkens een patent

b rief van 1 5 februari 1 632 kapitein van een com pag n ie Waalse i nfanteri sten van het re
g iment van d e g raaf van Meghem. O p 22 maart 1 637 trouwde h ij met Jeanne Wouters
van Vinderhoute, oudste dochter van Jan , r i d der, heer van Vinderho ute , M e re n d ree en
Belzele, en van E leonora Bern ard , erfdame van Eke. H ij brak zijn wapen met een zoom
van kee l , wat door zijn k i n deren zou overgen omen worden . Dat waren

Leonora Dorothea
van Maldeghem, Maria Barbara, Isabella Petronella en Katherina Theresia, g eboren op
1 0 oktober 1 642 en geh uwd met F i l i p s Karel de Carte, heer van O g i e r l a n d . Adolf van
Maldeghems vrouw overleed in het kraambed op 22 aug ustus 1 644, h ijzelf stierf op 20
maart 1 649 en werd beg raven in het domin icanen klooste r te B r u g g e .
6°

Anselm v a n Maldeghem, g eboren op 9 j u n i 1 6 1 0 , werd l u itenant i n d e com pag n i e van

zijn broer Adolf bij het reg i ment van d e g raaf van Meghem . H ij b rak het wapen met een
mispelb loem in het hart van het k r u i s , als teken van jongere of jongste tel g . H ij h uwde
o p 22 november 1 643 met Anna Maria de Vooght, dochter van Jaco b , heer van
Zonnebeke, en van Anna d e G r i se . Zij kregen twee dochters, d i e re l i g ieuze werden in
Vorst b ij Brusse l ; d e oudste ,

Anne Marie Louise, werd g eboren i n september 1 643, d e
Ferdinande Arnoldine, i n a p r i l 1 649.
7° Lucas van Maldeghem, geboren o p 1 3 december 1 6 1 2 , trad i n b ij d e kap ucijnen op

andere,

6 november 1 633 en werd op 6 november 1 634, op 22-jarige l eeftij d , g e p rofest a l s
b roeder An g e l i n u s v a n B r u g g e .
8°

Katherina v a n M a l d e g h e m , g e boren op 1 0 september 1 6 1 4 , stierf z o n d e r nakome l i n 

g e n op 22 j u l i 1 652 en werd beg raven b i j d e d o m i n icanen t e B r u g g e .
9°

Joos v a n M a l d e g h e m trad op 8 oktober 1 639 eveneens t o e t o t d e o r d e der kapucij

nen en werd pater Archangelus van Brugge. H ij was ge boren op 1 7 jan uari 1 6 1 7 .

XX. F I LI PS van Maldeghem, oud ste zoon van Adolf en van Maria Case m b root, was vrij
heer van Leischoot, Hoetsel , Ave l g e m , Roeselare, enz. Hij werd g eboren op 1 5 a u g u s
tus 1 604 en h uwde op 27 april 1 626, op 22-jarige leeftijd , met dona M a r i a Sebastiana
d e Barea, kamerlinge van Hare Doorluchtige Hoog heid i nfante I sabel l a . Zij was erfge
name van don Antonio de Barea, l i d van de Oorlog sraad van Zijne Majesteit, oud-gou
verneur van Sas van Gent, kolonel van d e Spaanse i nfanterietroepe n , en van dame
Katherina van Avi la , dochter van don Diego Anto n i o , gouverneur van G rave en com
mandant van de troepenmacht over d e Maas, kapite i n van een com pag n i e Spaanse lan
siers en van een compagnie Bourgondiërs;

haar moeder was dona Theresa d e

Calderon.
Dana Maria schonk op 1 9 januari 1 627 het leven aan een zoo n , die gedoopt werd i n de
Sint-Baafskerk te Gent en in naam van de i nfante ten doop werd gehouden door
Sébastienne van Maldeg hem , dame van Oostw i n ke l , i n naam van zijne exce llentie
markies de Spinola door don Valdès, kastel e i n van Gent. Het k i n d kreeg d e naam
Eugeen Ambrosius. Door verwikke l i n g e n bij het kraambed stierf dona Maria op 2 febru
ari daarna. Ze werd beg raven i n het koor van d e recol lecten te Gent. N a haar dood trad
Filips van Maldeg hem toe tot d e orde van Si nt-Franc iscus zoals later zijn twee broers
zouden d oe n ; hij nam als broeder D i d ac i u s1 het hab ijt aan van kap uc ijn en werd g e p ro
fest in het huis te Gent op 4 oktober 1 628. H ij overleed op 21 j u l i 1 68 1 en werd beg raven
bij de kapucijnen te Brusse l .

H i j signeerde als Fr. (Frater) Didas van Brugge,

arme kapucijn.
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XX I . E U G E E N A M B R O S I U S van M a l d eg h e m , g eboren op 1 9 januari 1 627, werd in 1 648
baron van Leischoot. H ij h uwde op 5 februari 1 654 met I sabella C lara Eugenia von
Kesseler, e rfgenam e van M arq uette , Steen h uffel , D i e penste i n , l ndevelde, Nederheem ,
enz . , g eboren op 1 1 januari 1 63 1 en vijf dagen nadien gedoopt in de kapel van S int
E l o o i . H aar peter was Zij ne M aj esteit kon i n g F i l i p s IV van Spanje, haar meter de door
l uchtige i nfante I sabe l l a ;

b e i d e n waren vertegenwoord i g d door respectievelijk de

m arkies van Leganez , generaal in Nederland , en g ravin de Cou p i g n ies, g rootmeesteres
van het hof van H are Doorl uchtige Hoo g h e i d . We vermeldden vroeger al d at ook Eugeen
Amb ros i u s de i nfante I s a b e l l a als doopmeter h a d .
I s a b e l l a C lara E u g e n i a v o n Kesseler w a s een dochter v a n h e e r J a n , ridder, heer van
M arq uette,

Pete g e m ,

H aybes,

enz . ,

raadsheer en comm issaris van f i n anciën en

domeinen van de koni n g , van zijn op perraad van d e admiral iteit, en superi ntendent van
de

havens en verd e d i g i n g swerken

Madeleine

Livine

M icault,

in

e rfg e n a m e

Vlaandere n en Artesië;
van

Ste e n h uffe l ,

haar moeder was

D ie p e n s te i n ,

l n deve l d e ,

Nederheem, e nz . , d oc h te r van heer Pierre M icault, heer van genoemde p l aatse n , d rost
en kapite i n voor H are M aj esteit van stad en g raafschap Lingen in Friesland (zelf zoon
van heer N i ko l aas en d ame Maria van Boisot) , en van dame Eduarde van Frithema,
dochter van Feico van Frithema, raad sheer en a lgemeen ontvanger van G ro n i n gen in
1 560, en van d am e Yde ab Ayta, van d e fam i l ie van president Vig l i u s . Jan von Kesseler
was een adoptiefzoon van Georg von Kessel e r of Kötzeler, afkomstig uit Oostenrijk. Vóór
zijn adoptie d roeg h ij d e naam e n h et wapen van Desch am p s , een geslacht verwant met
tal van Nederlandse adel l ijke fam i l ies. Jans jongste dochter, dame Maria Theresi a von
Kessel e r, bezat de he lft van de landen van H aybes, Lippelo, M a l deren en Leisele. O p
27 j u n i 1 654 h uwde ze m e t Jacques Ferd i nand d e L a Pierre , baron van Ie Fay, kolonel
van

de

i nfante r i e e n

l ater g ouve r n e u r e n

g root b a l j u w van

stad

en

land

van

Dendermon d e . Op 25 a p r i l 1 685 verhief kon i n g Kare l I l land en heerlijkheid van
Ste e n h u ffel i n Brabant onder d e naam Stee n h uffel Maldeghem tot d e waard ig h e i d , titel
en rechten van g raafschap ten g u nste van heer Eugeen Am b rosius van Maldeghem, zijn
erfge n amen en opvolgers, mannel ijke e n vrouwe l ijke, geboren of nog g eboren te wor
den b i n nen een wetti g h uwelijk.
H ij kreeg bij zijri vrouw d rie zonen , waarvan d e oudste twee voor een m i l itaire carrière
kozen en in d ie n st stierve n . Het waren

Leopold en Jozef, g raven van Maldeghem.

N a een lange en eervo l l e loopbaan zag g raaf Eugeen Ambrosi us van Maldeghem zich
door a l lerlei ongemakken gedwongen de m i l i ta i re d ienst vaarwel te zeggen , maar om
voor de rest van zijn leven n i et i n actief te b l ijve n , l iet hij zich op 24 april aanslu iten bij de
adel van B rabant; h ij werd e r opgenomen met d e bewijzen van adel als vereist b ij regle
ment van 4 n ovem ber 1 688. H ij overleed op 1 5 oktober 1 693 en werd beg raven in de
parochiekerk van Steen h uffel ' i n het habijt van de ridderorde van Santiago. Isabella
C l ara E u g e n i a von Kesseler, zijn echtgenote, stierf i n Douai op de laatste dag van
december 1 7 1 5 en werd daar bijgezet in de paroch iekerk van S int-Nikolaas. Twee
k i nderen overleefden h e n :

1° Jean Dominique v a n Maldeghem, zijn opvolger;
2° Marie Thérèse van Maldeghem, g eboren te B russel op 6 j u l i 1 664, d i e op 25 mei 1 687
rel i g ieuze werd i n d e abdij van G h islenghien i n Henegouwe n ; ze werd er op 5 novem
ber 1 7 1 5 tot abdis verkozen en aangeste l d op 1 7 december nad i e n .
XXI I . J EAN DO M I N I Q U E v a n M a l d e g h e m , g raaf v a n Maldeghem en Steenhuffel, werd
geboren op 3 novem ber 1 662 en dezelfde dag gedoopt i 11 . d e Si nt-Goedelekerk te
Brusse l . Hij h uwde op 25 j u l i 1 690 met dame Marie Thérèse van Gent, dochter van d e
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Zijn graf is daar niet meer aanwezig.

prins van Massemen en Izegem, ridder van het G u l den Vl ies; zij was wed uwe zonder
nakomelingen van François d e M e l u n , markies van R i c hebourg , ridder van het G u l d e n
Vlies, kapitein gouverneur-generaal v a n Henegouwe n . Bij d e d o o d van zijn v a d e r vol g d e
J e a n Domi n i q u e v a n M a l d eghem hem op als l u itenant v a n d e e d e l e l ijfgarde v a n Zijne
Majesteit, en zoals zijn voorvaderen n am h ij d ienst i n het leger. O p 27 juli 1 704 werd hij
tot kolonel b ij de infanterie benoem d ; op 1 6 februari 1 707 werd hij opgenomen i n d e adel
van Brabant e n op 8 juli van dat jaar aangesteld tot gewoon gedeputeerde van d e adel
stand . Op 5 september 1 7 1 O werd hij kapitein van d e stad e n het kasteel van Vi lvoorde ,

en n iet l a n g d aarna stond e n Zijne Majeste it e n d e Staten v a n Brabant h e m t e r w i l l e van
zijn trouw, ervari n g e n toewi j d i n g toe een reg i ment i n fanteristen te l i c hten onder d e n aam
Brabant.
Na de dood van zijn echtgenote Marie Thérèse van Gent, bij wie hij geen k i n deren had ,
hertrouwde h i j op 3 november 1 7 1 5 met Anne Amou r Florence C h a rlotte Jose p h ,
geboren g ravi n van H a u d i o n , van Wijnegem e n van Wakken , ou dste dochter van
Charles Donat, g raaf van H a u d i o n , en van dame Madeleine Française, g e boren barones
van Oyenbrugghe d e Me ldert en d ame van Z u re n borg , voord ien kan u n n i kes i n Moustier
sur-Sambre.
O p 21 februari 1 7 1 6 werd hij er door Zijne Majesteit mee belast i n zijn naam i ntrede te
doen i n de stad Roermond en een deel van het hoog kwarti e r van G e l d e r l a n d . H ij maak
te deel uit van het voorlopig regerin gscomité, te Brussel i n g estel d op 1 1 januari 1 7 1 7 .
Toen Zijne M ajesteit nadien een n ieuw regeringsste lsel vormde en een Raad van State
i nste l d e , bevestigde h ij g raaf . Jean Dom i n i q u e van Maldeghem bij patentbrief van 1 1
april 1 7 1 8 i n zijn opd racht ' .
Na het verwerven van hoge m i l itaire ran gen en het volbrengen van belang rijke d i p lo
matieke zend i n g e n , stierf Jean Dom i n i q u e , g raaf van Maldeg hem , te B russel op 1 4
december 1 74 7 . H ij werd beg raven i n d e paroch iekerk van zijn heerlijkheid e n g raat�
schap van Steen h uffe l . Zijn echtgenote overleed op 1 5 oktober 1 7 49 en werd naast hem
begrave n .
Hun k i n deren ware n :
1°

Eugène Othon Henri Joseph, geboren op 2 3 februari 1 72 1 en dezelfde dag gedoo pt

in Sint-Goedele te B russe l , waar hij boven de vont werd gehouden door de prins van
Rubem pré i n naam van prins Eugeen van Savoi e , en door mevrouw d e herto g i n-wed uwe
van Aren berg . H ij overleed op

" "?
Charles Florent Joseph, d i e het geslacht zal voortzetten ;
3 ° Joseph François Ambroise, geboren op 2 2 j u l i 1 723 e n toegelaten tot d e Orde van
.

2°

Malta i n 1 732;
4°

Anne Marie Charlotte Thérèse, g eboren op 1 3 augustus 1 7 1 6 e n overleden op 27 ja

nuari 1 746;
5° Madeleine
leven in 1 785;
6°

Anne

Française Ferdinande Josèphe, ge boren op 23 januari 1 7 1 9 e n nog i n

Ajarie

gestorven .

Charlotte Thérèse, geboren op 3 april 1 720 en op 2 1 j u l i van dat jaar

In de geschiedkundige werken die deze periode behandelen , kan men lezen over de rol die de graaf
van Maldegem speelde in de nationale politiek. Het belangrijke boek van Gachard, Documents
inédits concernant les troubles de la Belgique sous Ie règne de Charles VI, bevat daaromtrent vele
gegevens. Op te merken valt dat hij daar keer op keer graaf van Maldeghem en graaf van Steenhuffel
wordt genoemd.
Ongetwijfeld begaat dame de Lalaing hier een vergissing: twee dochters zouden een identieke naam
dragen terwijl de eerste daarvan nog in leven is.
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XX I I I . C H A R LES FLO R E NT J OS E P H , g raaf van Maldeghem, Steenhuffel en Wakken ,
h e e r van H aybes voor d e h e l ft , opvol g e r met naam e n wapen door het overlijden van zijn
o u d e re b roer. H ij werd geboren op 1 0 j u l i 1 722 en werd in 1 737 page van aartsherto g i n
Maria E l i sabeth L o u i s a . H ij werd b e n o e m d tot kolonel v a n d e i n fanterie i n 1 750 en tot
kamerl i n g van H . M . de keizer i n ; na de dood van de markies van D e i nze in 1 774 werd h ij
kapitein van d e compagnie der boogsch utters van de wacht. H ij h uwde bij contract van
1 9 december 1 750 met Marie Ph i l i p p i ne , barones van Sta i n , geboren op 30 november
1 730, kan u n n i kes van Sai nte-Wa u d r u , dochter van Ferd inand H e n r i , l u itenant- generaal
van het leger, kamer l i n g van H . M . d e keizerin e n kolonel van een reg iment ku rassiers,
en van d ame Anne Désirée, geboren g ravin de Joux d e Wattevi l le , markiezin van
*
Conflans 1 • C harles Florent Jose p h , g raaf van Maldeghem, verwierf b ij verd e l i n g op 1 1
a p r i l 1 744 d e helft van d e baro n i e van Morta g n e , onder Ooste n rijks bewin d . H ij overleed
o p 1 nove m b e r 1 783.
XX I V. J O S E P H ALEXA N D R E FRAN C O I S , g raaf van Maldeghem, heer van H aybes voor
de h elft, enz . , was de e n i g e zoon van C harles Florent Joseph en van Marie P h i l i ppine

barones van Sta i n . H ij werd geboren op 1 1 juli 1 754, ging i n m i l itaire d ienst en was in
1 779 kapite i n van d e g renadiers bij het reg iment van de prins de L i g n e .
O p 2 februari 1 785 h u w d e hij m e t M a r i e A n n e G h islaine Alexan d r i ne Louise Théodorine,
geboren g ravi n van Argenteau , e n i g e dochter van Lou is Octave2, g raaf van Argenteau,
kam e r l i n g e n generaal der cavalerie van Zijne Majesteit, gouver n e u r van Brusse l , en van
dame M a d e l e i n e J osèphe Henriette d ' On g nyes d e Masta i n g , d ame van Blaasve l d , enz.3
Op 1 a p r i l 1 785 verw i e rf h ij het tweede part van Haybes, en op 1 8 april 1 792 werd h ij ,
door het overlijden van d e p r i n s van O n g nyes en G ri m bergen, bevorderd tot g root
meester van de j acht in B rabant. Omstreeks d i e tijd ontvi n g h ij van het keizerlijk hof een
bewijs van hoge achti n g , een eervo l l e beloning voor zijn loyaliteit en nooit aflatende
toewijd i n g . De aartshertoge n zonden hem volgende brief , die geen verdere commentaar
behoeft:
"Zijne Majesteit d e keizer en kon i n g , d oor een welverd iend vertrouwen in de heer g raaf
van M a l d eg h e m , verkozen hebbende hem aan te stellen als hoofd van zijn h u i s , en voor
aartshertog Kare l , zijn derde zoo n , als g rootmeester van d iens h u i s , wel ke aartshertog
h ij naar Nederland wenst te zenden b ij de heren gouverneurs-generaal om hen tot troost
te zijn in h u n ouderdom en voor hen als een zoon te zij n , vertrouwen d i t met de g rootste
vol d o e n i n g toe aan hem d i e deze keuze ten vol l e heeft gerechtvaard i g d , zowel door zijn
trouw bij e l ke beproev i n g i n deze onzalige tijd van troebelen als door zijn omzichtig en
wijs optre d e n , waarmee h ij onze volmaakte achting en volste vertrouwen heeft gewon
n e n . Wij prijzen ons gel ukkig hem h ierbij deze b l ij k van goedheid aan te kondigen, over
t u i g d d at d i t overeenkomt met zijn g e d reve n h e i d en gehechtheid. De zorg voor paarden

2
3

Wellicht gaat het hier om één van de plaatsen met die naam in Frankrijk, maar ook kan Koblenz in
Duitsland bedoeld zij n .
Deze baron Ferdinand Henri was een zoon van Charles Louis, baron van Stain, heer van
N iederstotzingen, Riedhausen en Beckenheim, en van dame Marie Française, geboren barones van
Riedheim. Dame Anne Désirée de Joux was een dochter van Charles Emmanuel, markies van
Conflans, graaf van Bussolin, oorlogsgeneraal van Z.M. de Katholieke, ridder van het Gulden Vlies en
van dame Isabelle Thérèse de Mérode.
Louis Octave, graaf van Argenteau, was een zoon van Charles Marie, heer van het land van Ochain,
pair van Avesnes en eerste pair van Montaigu, en van dame Ermelind� Eugène de Sal n:i ie�.
Marie Madeleine Josèphe Henriette d'Ongnyes de Mastaing was een dochter van Henri d Ongnyes.
graaf van Mastaing, kamerheer van H . D . H . de aartshertogin, landvoogdes der Nederlanden, luitenant
van de nobele garde en van het soevereine feodale hof van Brabant, grootbaljuw van Waals Brabant.
en van dame Marie Josèphe Joachine de Jauche, geboren gravin van Mastaing.

De grafkapel van de familie von Maldeghem, opgericht in 1 87 1 in Niederstotzingen, op de grondvesten van
de oudste bidplaats van het stadje, de St.-Andreaskapel, die in 1 809 afgebroken werd.
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Epitaaf voor gravin Ursula von Maldeghem ,
geboren gravin Saurma, en haar echtgenoot
graaf Ludwig von Maldeghem, baron van
Leischoot, graaf van Steenhuffel.
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en l ivrei z u l l e n hem on dergesc h i kt zijn en h ij zal een salaris hebben van 3000 g u l den
'
ALBERT. MAR I A . "

courant geld, verbonden aan deze b e d i e n i n g .

Pol itieke ontwik ke l i ngen en de bezett i n g van B e l g i ë door de Fran sen , dwongen de g raaf
van M a l d e g hem uit te wij k e n . H ij vestigde zich eerst met vrouw en kinderen i n M ünster;
toen de g ravin van M a l d e g h em l ater, in 1 799, het domein van Morawetz i n Bohemen ver
wierf, werd d at een tijdlang d e residentie van d e fam i l ie van Maldeghem.
D e g ravin van M a l d eg hem , g eboren g ravi n van Argenteau, zag het levensl icht op 28
februari 1 764. Ze maakte haar testament te Brünn op 1 0 j u n i 1 800 en overleed op 25
m aart 1 80 1 , s lechts zeve n e ndertig jaar o u d .
G raaf Joseph Alexan d re François van M a l d eg h e m keerde naar B e l g i ë terug en stierf te
B russel op 1 7 oktober 1 809. Bij z i j n vrouw, g ravi n van Argenteau , had hij drie ki nderen:
1°
2°

Charles Leopold Louis, g raaf van M a l d eg h e m , huidig hoofd van de fam i l ie;
Marie Louise Madeleine Joseph Ghislaine, gedoopt op 1 december 1 785 en geh uwd

op 1 3 mei 1 804 met G eorges Ph i l i pp e Marie Joseph G i l les Léon G h i sl a i n , markies van
Traz e g n i e s , zoon van J oseph Lothaire C h restien Charles Jean Népomucène en van
d ame Marie Josep h H e r me l i n n e , dame van Namur Joncret;
3°

Marie Henriette Octavie Ghislaine, g eboren op 1 1 augustus 1 787 * , en gehuwd op 1 1

mei 1 80 7 met C harles Joseph G h is l a i n , g raaf van Lalai n g , zoon van Maxi m i l ien C harles
Jose p h en van Anne M arie P h i l i p p i n e , barones van Draeck.

XXV. C H A R LES LEOPOLD LOU I S , g raaf van Maldeghem, werd geboren te M ü n ster op
1 5 april 1 79 7 ; h ij werd e r gedoo pt i n d e kathedraal met als peter generaal Stain en als
meter zijn o u d ste z uster Marie Louise Madeleine van Maldeghem. H ij werd naar de mi
litai re schoo l i n La Flêche gezonden en werd ron d 1 8 1 0 page aan het hof van keizer
Napoleon. Toen n a d e nederlagen van d e Franse l egers i n 1 8 1 3 en 1 8 1 4 keizerin Marie
Lou i se Parijs verliet, vergezel d e d e jonge g raaf haar tot in Blois.
O p 24 j u n i 1 823 h uwde hij met Maria Anna Ludowica, g ravi n van Wal d b u rg-Zeil
Wu rzac h , g eboren o p 26 a u g u stus 1 800. Zij i s een dochter van g raaf Leopold von
Wal d b u rg-Ze i l-Wurzach , die als e rfg raaf stie rf vóór zijn vaders dood, en van g ravin
Wal burge von Fugger von Babenhause n . Haar g rootvader was prins Eberhard von
Wal d b u rg-Ze i l -Wurbac h , geh uwd met g ravi n von Fugger G l ött en zoon van g raaf von
Wal d b u rg-Ze i l -Wurzach en g ravi n von Koe n i gsegg-Rothenfels.
G raaf C harles van M a l d e g hem werd aangestel d tot kamerling van de kon i n g der
Nederlan d e n . U it z i j n huwe l ij k met g ravi n Maria Anna Ludowica von Wal d b u rg-Ze i l
Wurzach zijn gebo re n :
1°

George, g raaf van Maldeghem, geboren t e Niederstotzingen op 1 8 a p r i l 1 824, l u i

tenant der lansiers van de g arde van de kon i n g van Würtem berg , gestorven in Algers;
2°

Oscar en Charles, een twee l i n g , g eboren op 1 6 mei 1 825 en kort daarop gestorve n ;
Edmond, g e boren op 1 6 j u l i 1 826, overleden d e 25•1• daarna;
4° Ottmar, g e boren op 30 oktober 1 82 7 ;
5° Charles, geboren op 1 1 januari 1 82 9 ;
6° Edmond, g eboren op 28 mei 1 83 1 ;
7° Cami/le, g e boren op 1 7 september 1 832;
8° Arthur, geboren op 21 j uni 1 835;
9° Max, geboren op 29 j u l i 1 836 en op 13 aug ustus daarna overleden ;
1 0° Max, geboren op 1 7 augustus 1 837 en twaalf dagen later gestorven:
1 1 ° Henri, geboren op 1 9 februari 1 840;
1 2° Arnold, geboren op 2 mei 1 84 1 en overleden op 2 februari 1 842.

3°

20s

I

Het originele document bevindt zich in het familiearchief onder nummer B.I. t . 11, p . 73.
Haar overlijdensbericht vermeldt 1 2 augustus.

Heerl ij kheden en domei nen
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H et lag i n Robert van G r i marez' bedoe l i n g de gesc h iedenis samen te stel len van de ver
sch i l le n d e domeinen d i e aan leden van het geslacht van Maldeghem hebben toebe
hoord . Al z i j n notities d aaromtrent h e b ben we samengebracht en d aarbij getracht de
l eemtes op te v u l l e n . H et resu ltaat is zeker n iet vol led i g , maar wel l icht zijn er toch
b e l an gwekkende g e g evens in te v i n d e n . M i sschien was het bete r in deze u iteenzett i n g
a a n te t o n e n hoe d e versc h i l l e n d e heerlijkheden i n d e l o o p der tijden bij h e t patrimoni
u m kwamen of e r naderhand van afgespl itst raakten . Toc h hebben we ,

om ons werk

eenvo u d i g e r te m aken e n beter gesc h i kt voor consu ltat i e , e r de voorkeur aan gegeven
d e alfabetische volgord e te behouden .
Los van de notities van d e heer van G ri marez vonden we nog een reg i ster in perkament
met d aarop het wapenteken van F i l i p s , heer van Leischoot, het jaartal 1 573 en de i n i 

t i a l e n P H . AM . 1 , waarin a l l e l e n e n d i e h ij en z i j n zoon Adolf bezaten , z ij n opgenomen.

AALSCHOOT. Het bos van Aalschoot, gelegen nabij het klooster van Oosteeklo, i s een
der o u d ste heerl ijke bezitti n g e n van het geslacht van Maldeghem. Het wordt vernoemd
i n c harters van 1 202 en 1 226. Toen g raaf Thomas, echtgenoot van g ravi n Johanna van
Vlaandere n , in 1 240 aanspraak maakte op sommige rechtsbevoegdheden van W i l lem
van M a l d e g hem ove r d e bossen van Aalsc hoot en omstreken , evenals over de bewo
ners van de omgevi n g , g af d at aan l e i d i n g tot een vonnis waardoor de heer van
M a l d e g em voortaan s l echts de helft van a l l e i n komsten van de del icten ( boeten en ver
g oed i ng e n ) b i n ne n het ambacht Maldegem kon i n n e n . De andere helft kwam de g raaf
van Vlaanderen toe, en de heer van M a l d egem moest er rechts p reken in naam van d e
vorst .

1 n z i j n Rerum Flandricarum primitiae heeft G ramaye het over dat c harter van 1 202, dat

betrekking heeft o p het nonnen klooster van Oosteeklo. Daarbij geeft S imoen de Wal l e
een V l aamse m ark a a n h e t klooster,

virginibus apud Aelschot congregatis

m aag dencongregatie bij Aalschoot.

De oorkonde van 1 226 vermeldt een andere

sche n k i n g , twi ntig b u nd e rs land

de omgeving van het kloost�r van Eeklo b ij

in

-

a a n de

Aalschoot, g egeven door een zekere Arnold Ie Roux , d i e op kruistocht vertrok.
Denys

H arduyn

h eeft h et

in

zijn

Recueils over een heerl i j k h e i d Aalschoot en

Paddeschoot, gelegen b i nnen d e paroc h i e S int-N i k l aas in het Land van Waas en recht
streeks in l ee n gehouden van d e heer van Bevere n , met alle rechten en voorrechten
d aarop als aan d e heerlijkheid van Beveren zelf verbonden.
Men heeft vaak Aalschoot en Leischoot met e l kaar verward .

AARTRIJKE. Dit leen lag b i n n e n de m u ren van de stad l eper. Jan van Maldeghem, jong
ste zoon van F i l i p s V, had het gekocht van Lodewijk van Aartrijke, zijn neef, en verkocht
het in 1 396 o p n ieuw aan Fil i p s d e Stoute .

A VELGEM. Een heerl ijkheid in het B rugse Vrije, in de paroch i e Koekelare * . Het was een
leen van 77 g emeten land, gehouden van d e g raaf van Vlaanderen en het hof van de
Burg van Brugge. Vanaf 1 378 was dat leen i n het bezit van de fam i l ie van Steenhuyse.
Lodewij k, heer van G ruuthuse, geh uwd met Margareta van Borssele, b l ijkt het gehouden
te hebben tot aan zijn dood i n 1 474. Later ging het over op d e fami l i e van Boonem. In

..

Philippus a Maldeghem.
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de 1 6de eeuw was Karel van Boonem heer van Avelgem1. Door het huwel ijk van zijn
dochter Martine van Boonem met Filips, heer van Leischoot, ging het goed n aar het huis
van Maldeghem, waar het b l ijkt gebleven te zijn tot aan Eugeen Ambrosius, g raaf van
Maldeghem . Na hem vinden we het n iet meer in het fam il iepatrimonium ter ug.
AXEL. Beatrijs van Maldeghem, zuster van Franco, proost van Si nt- Donaas i n Brugge,
werd dame van Axel door haar huwelijk met Jan , heer van Axe l . Zij zetten de stam van
Axel voort.
BAASRODE (Sint- Ursmarus en Sint-Amands). Kerkdorp. De heerlijkhei d , gelegen aan
de Schelde op anderhalve mijl van Dendermonde, werd oorspronkelijk in leen gehouden
van de heerlijkheid van Moerzeke. Later werd ze verdeeld in twee lenen e n heerlijkhe
den. Twee derde hing af van de abdij van Saint-Amand bij Valenciennes, vandaar
Baasrode Sint-Amands. Het andere derde was een aparte heerlijkheid , in leen
gehouden van Moerzeke, en werd Baasrode Sint-Ursmarus genoemd naar de patroon
van de plaatselijke kerk, Sint-U rsmarus , bisschop van Noyon en apostel van Vlaande ren
in 604. Lindanus is van mening d at beide lenen oorspronke lijk verbonden waren met de
heerlijkheid van Moerzeke en dat ze gespl itst werden bij een verdeling van goede re n.
H ij voegt eraan toe d at de he e r er v ia zij n mannen en schepenen mi ddel bare e n l age
rechtspraak u itoefende. De geschiedenis van Vlaandereri leert ons dat d ie heerlijkheid
in het begin van de 1 4de eeuw toebehoorde aan Jan van G rimbergen, heer van
Kraainem, Gooik en Baasrode . Zijn zuster Oda van G rimbe rgen was zijn erfgename en
bracht ze als bruidsschat in voor Geerard van Ressegem. Ze g i n g over op hun zoon
Geerard van Ressegem, gouverneur van Rjjse l , en vervolgens op zijn zuster Yve, d ie
huwde met Boudewijn Rym . Hun dochter Jacoba Rym , erfgename van Kraainem, Gooik
en Baasrode, verloor al haar goed : ze was in 1 389 gehuwd met Hendrik van Heevre en
was weduwe in 1 430. Ongetwijfel d werden in die tijd de beide heerlijkheden verdee l d .
D e schepenregisters van Gent over 1 437 laten zien dat Geerard van Maldeghem, heer
van Scoude, heer was van een derde van Baasrode; men vermoedt dat hij het
omstreeks î 4 1 0 bekwam door koop van d ame J acoba Rym , en niet langs zijn moeder
Maria van Gri mbergen . Zijn dochter Jacqueline van Maldeghem verkocht het derde van
Baasrode i n î 4 î 7 aan Ghislain, heer van H alewij n .
I n 1 460 behoorde dat domein aan Jan Vandendriessche, gewoon raadsman bij de Raad
van Vlaanderen , die wegens verscheidene misd rijven door hertog Filips de Goede van
Bourgondië verban nen werd en al zijn goed verbeurd verklaard zag . De hertog verkocht
Baasrode aan Joos van Halewijn , heer van Peene en Bug genhout, voor 3250 pond pari
sis. In de 1 7de eeuw waren de ruïnes van het kasteel van de vroegere heren er nog te
zien.

Het reeds geciteerde manuscript met de genealogie van de familie van Reiffenberg noemt hem heer
van Bevancourt. Van zijn kant bevestigt Robert van Grimarez dat men "in de kerk van Gistel, vooraan
in het koor en voor de zuidwestelijke torenpijler, een graftombe van gepolijst marmer kon zien,
ongeveer anderhalve voet hoog, met daarop i n halfverheven beeldhouwwerk de voorstelling van een
man in volle wapenrusting, met naast hem zijn echtgenote en rondom dit grafschrift: 1 572. Cy gist
noble homme Charles de Boneem, seigneur d'Avelghem, fils de feu Sébastien, en son temps
bourgmestre et eschevin du pais et terroir du Francq, lequel déceda Ie 9e jour d'avril en l'an 1 572. Et
damoyselle Jacqueline Romeyns, fille d'Eloy, sa femme, qui trépassa en l'an 1 550, Ie 2e jour d'avril .
Priés Dieu pour leurs ämes".
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BASSEVELDE. Dierik van Maldeghem bekwam d it goed in leen omstreeks 1 1 50. Hij was
de tweede zoon van Arnol d , heer van Maldegem, en had een zoon, Willem, d ie ook heer
van Bassevelde werd en op zij n beurt opgevolgd werd door zijn zoon Arnol d . Diens
nageslacht is ons n iet beke n d .
I n 1 59 1 - 1 6 1 4 was Abraham v a n G hemer heer van h e t feodale hof van Bassevelde.
BEERLEGEM. Kerkdorp op een tweetal mijlen van Oudenaarde. Aan deze heerlijkheid

waren de d rie g raden van rechtspraak verbonden. M aria van Grimbergen schijnt er
slechts de helft van g eërfd te hebben en bracht die aan door haar huwelijk met Fi l i ps V I ,
heer van Maldegem. De andere helft behoorde hoogstwaarsch ij n l ij k aan de van
M assemens.
BLAASVELD. Heerlijkheid in B rabant in de omgeving van Brusse l . Na de dood van Jan
Van Wyffliet, d ie heer was van B l aasve l d , verkocht hertogin Johanna van Brabant dat
goed d at aan haar was teruggekeerd in 1 382, aan Jan, heer van Boechout. Kort daarop
verkocht d i e het aan Jan Tenke, al ias Coucx, genaamd Maerschalck, hofmeester van
g raaf Lodewijk van Vlaandere n. Jan Maerschalck werd in de heerlijkheid van Blaasveld
opgevolgd door zijn zoon Robert. Het register van de schepenen van gedele van Gent
over het jaar 1 404, folio 37v0, laat zien dat de verdeling der goederen van Robert
M aerschalck onder zijn d rie d ochte rs Margareta, Beatrijs en Philippine, gebeurde op
1 april van d at jaar. Land en heerlijkheid van Blaasveld kwamen toe aan Philippine, die
gehuwd was met Jan Vanderbruggen. Zij hadden een zoon, die eveneens Jan heette en
d i e na zijn moeders dood heer van Blaasveld werd . Hij was schout van Antwerpen van
1 450 tot 1 473 en verkocht Blaasveld aan Joos de Prant. eerste sch i l dknaap en kamer
li n g van keizer M aximiliaan 1 .

Adolf van Prant, zoon van Joos, werd d e volgende heer van Blaasveld. Hij huwde met
M argareta van Si nt-Aldegonde. H u n zoon Hugo van Prant, geh uwd met C lara d 'Affataydi
van G iste l , e rfde d ie heerl ijkheid, d ie nadien overging op hun zoon Cosimo de Prant; ten
g u n ste van hem werd ze b ij b rieven van koning Filips IV van 1 april 1 647 tot baronie ver
heven . Cosimo van Prant stierf in 1 650 zonder nakomelingen en zijn weduwe Margareta
van Home g af B laasvel d ten geschenke aan haar verre verwante Agnes Bernardine de
Montmorency-Cressi ter gelegenheid van haar huwelijk met Balthazar G ui l laume
d'Ongn ies, g raaf van Cou pignies. Hun oudste zoon, Cosimo Claude d'Ongnies, werd
baron van B l aasvel d . H ij huwde in 1 678 met Isabelle Thérèse, dochter van Alexander,
hertog en prins van Bou rnonvi lle. Daarna kwam de baronie van Blaasvel d toe aan hun
oudste zoon Ferd i nand Joseph d'Ongnies, g raaf van Coupignies, gehuwd met Charlotte
de Berghes. H u n enige dochter Maxi milienne Thérèse d 'Ongnies werd barones van
Blaasveld en huwde met Ferd inand G aston Joseph Alexandre, hertog van Croy en graaf
van Le Roeulx. Ze kregen geen kinderen.
De baronie van Blaasve l d b l ijkt d a n via e rfen is overgegaan t e zijn op Antoine Henri
d ' Ong nies, tweede zoon van Cosimo Claude en I sabelle Thérèse de Bournonvi lle, die
h uwde met g ravin Marie Pau line Joseph de Jauche, erfgename van Mastaing. Hun
tweede d ochter, Marie Madeleine Joseph Henriette d'Ongnies de Mastaing, huwde in
1 756 met Louis Octave, g raaf van Argenteau, en kreeg als erfdeel de baronie van
Blaasveld. Die ging dan over op hun dochter Marie Anne G h islaine Alexandrine Louise
Théodorine, g ravin van Argenteau, die door haar huwelijk .met Joseph Ale andre
François, g raaf van Maldeghem, de heerl ijkheid van Blaasvel d in het patrimonium van
de familie van Maldeghem bracht.
Het kasteel van Blaasvel d werd vernield; heden ten dage rest er slechts een paviljoen.
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Het kasteel van Thy-le-Chäteau.
(Uit J. Le Roy, Castella et Praetoria nobilicum Brabantiae, 1 694, Antwerpen).

BROEKE, wastine de Brouck. Leen i n de omgeving van Warhem binnen de kastelenij
van Maldegem. I n 1 233 werd het door Dierik van Maldeghem gehouden van g ravin
Johanna; in dat jaar verkocht hij het aan de abdij van Baudelo.
CADZAND. Leen van achtenveertig gemeten land binnen de parochie Cadzand en

gehouden van het hof van Cadzan d . Filips IX bezat het in 1 443 en bekwam daarvoor in
1 474 nog leenverheffing van Filips, bastaard van Brabant en heer van Kruibeke, wegens
dame Anne, dochter van de heer van Sint-Joris.
CAMERLINCX AMBACHT Margareta van Maldeghem, zuster van Filips IX, hield er een

leen in 1 459.
CHA TEA U- THIER!-SUR-MEUSE 1 • Die heerlijkheid omvatte zes gehuchten, met name de
huidige dorpen Thy-le-Chäteau, Chastres, Somzée, Tarcienne, Gourdinne en Fairo u l . Ze
had de d rie graden van rechtspraak. Chäteau-Thiéri, in het Latijn castrum Theodoricum,
lag op de rechteroever van de Maas, tussen Hastière-l'ab baye en Dinant, op acht mijl
van Namen. Volgens sommige kronieken zou het dorp vroeger gewoonweg Thier
geheten hebben. Het was een leen gehouden van het hof van Poilvache.
Toen Boudewijn V van Henegouwen, bijgenaamd de Dappere, in 1 1 88 het graafschap
Namen innam , maakte hij zich meester van Chäteau-Thiéri-sur-Meuse en schonk het aan
zijn broer Wi llem, die sindsdien Wil lem de Oom werd genoemd; hij wordt betuigd in

Die heerlijkheid heeft nooit aan de van Maldeghems toebehoord, maar de heer van Grimarez heeft er
opzoekingen naar gedaan, en wij hebben getracht zijn notities daarover aan te vullen.
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1 207. De heerlijkheid g i n g over op zijn zoon Willem, die gehuwd was met Elkine, dame
van Longueville. Van dat koppel kent men slechts twee zonen, J acob en Geerard , en het
ziet er niet naar uit dat zij bezitters zijn geweest van de heerlijkheid Chäteau-Thiéri. Het
is ons n iet bekend hoe ze in 1 294 overging op Jean de Rochefort, in 1 3 1 9 op Robert
d ' O rjo en in 1 340 op Hughes d'Agimont. I n 1 370 hoort ze bij het huis van Looz: J acques
de Looz bezat ze van dan af tot in 1 37 4. Vijf j aar later d roeg zijn weduwe Maria de Looz,
dame van Stolzemberg en van Chäteau-Thiéri-sur-Meuse, deze laatste heerlijkheid over
aan de Roomse koning, maar op 23 februari 1 395 noemt ze zichzelf nog dame van
Chäteau-Th iéri.
Jacob, heer van Boulant, schijnt nadien eigenaar te zijn van het domein. Op 9 januari
1 407 was zijn wed uwe Kunegonde van Boulant dame van Chäteau-Thiéri - sur-Meuse. ! n
1 4 1 3 is het i n handen van het huis van B randenburg. Thiéri van B randenburg was er o p
2 3 j u n i heer van ; zijn erfg enaam Frederik van B randenburg, betuigd in 1 454, kende i n
1 456 e e n weduwgeld op zijn domein toe ten profijte van zijn vrouw Catherine de Crupey.
De familie van Brandenburg b leef in het bezit van de heerlijkheid , die in 1 492 toebe
hoorde aan Thiéri; in 1 5 1 0 en tot aan haar dood in 1 54 1 was zijn weduwe Catherine
d ' Eve dame van Chäteau-Thiéri. Haar zoon Th iéri van B randenburg volgde haar op en
wordt als heer van die p laats betuigd in 1 54 1 en 1 550. In 1 552 blijkt Pierre van
Brandenburg verheffing te doen voor de tolrechten van Chäteau-Thiéri-sur-Meuse en hij
wordt er heer van in 1 557, na de dood van zijn vade r Thiéri. Zijn moeder was lsabeau
· d e Herbais. In 1 557 huwde hij met Catherine de La Rivière. Als ondertekenaar van het
verzoekschrift der edelen in 1 566, werd hij in 1 568 verbannen; hij stierf in ballingschap
i n december 1 569. Zijn halfbroe r Jean van Branden burg, burggraaf van Esclaye, zoon
van Thiéri en van Katherina van Liedekerke, beheerde de geconfisqueerde goederen en
eiste het vruchtgebruik ervan op, maar de commissarissen van de koning en de Raad
van Beroerten verzetten zich daartegen.
I n 1 575 bekwam Catherine de La Rivière, weduwe van Pierre van Brandenburg, hand
l ichting en restitutie van alle goederen van haar echtgenoot. Aangezien hun huwelijk
kinderloos was gebleven, g ingen bij haar dood in 1 6 1 3 alle bezittingen naar de beide
zonen van J ean van Brande n b u rg , burggraaf van Esclaye, en diens vrouw Adrienne de
Berlaymont. De oudste van de twee, Charles van Brandenburg, burggraaf van Esclaye,
bekwam de heerlijkheid van Chäteau-Thiéri-sur-Meuse. Vinchant zegt dat de heer
lijkheid in zijn tijd toebehoorde aan het huis van Havré.
DENTERGEM. Die heerlijkheid heette ook t 'Hof te Maldeghem. Elisabeth de G ramez, die
ze erfde, was gehuwd met Lodewijk van Maldeghem, broer van Filips V l .
DIEPENBROEK. Heerlijkheid d ichtbij I ngelmunster, aangebracht door Maria van Rode;
elders wordt gesteld dat ze in de parochie van Si nt-Antelinks bij N i nove lag . Bij de
verdeling van de nalatenschap van Jan Barnage en Margareta van Maldeghem, klein
dochter van M arg areta van Rode, op 24 februari 1 37 1 , tussen hun zonen Jan en Fil ips
Barnage, kreeg deze laatste het land van Diepenbroek.
DORENT, TER - . Dit leen, afhangende van de Burg van Beveren in het land van Waas.

was gelegen in het dorp Bazel. Maria van Maldeghem, dochter van Filips V I en van
Maria van G rimbergen, kreeg het als huwelijksgift en gaf het door haar h uwelijk met
G auth ier door aan de fami l ie Van der List. Langs haar kleindochter Elisabeth Van der List
ging het naar de familie Sanders .
DORPEN. Een leen, door Filips IX verheven, dat niet ver van Machelen Sint-Gertrudis
moet gelegen hebben.

EKE. Kerkdorp aan de Schelde, heerl ijkheid voortkomende van de Burg van Gent. Maria

van G avere, erfgename van Eke en Wessegem, huwde omstreeks 1 28 1 met Willem van
Maldeghem. Hun dochter El isabeth, erfgename van de genoemde plaatsen, huwde met
Geerard van Ressegem , heer van Massemen. U it d at huwel ijk werden gebore n : 1 ° Filips
van Massemen, heer van Eke en Wessegem, die in 1 379 stierf zonder nakomelingschap
uit zijn h uwelijk met Claire de M i rabelle, overleden in 1 388; 2° Beatrijs, echtgenote van
Dierik Notacx en overleden in 1 386. Hun d ochter Elisabeth Notacx e rfde in 1 390 de
heerlijkheid Eke na overlijden van haar oom Filips van M assemen . Ze trouwde met Jean
de Mortagne en stierf in 1 40 1 . Haar zoon Jean de Mortagne huwde met G e rtrude Sloefs
en overleed in 1 439. O pvolger was hun zoon J ean de Mortagne, gehuwd met Margareta
van Zaamslag en overleden in 1 483. Na Jean kwam de heerlijkheid zijn zoon Antoine
toe; die trouwde Willelmine van Verdeghem en stierf i n 1 520. Uiteindelijk verkocht
Antoine de Mortagne, zoon van de vorige, de heerlijkheid Eke voor 26. 000 g u l den aan
Cornelius Scepperus, raadsheer van keizer Karel V.
GREMBERGEN. Kerkdorp nabij Dendermonde.
GRIMAREZ. Een heerlijkheid die volgens Robert van Maldeg hem " met de rechten van
burggraafschap, gehouden werd van Hunne Doorl uchtige Hoogheden en afhing van de
Kamer van Rijsel , zich uitstrekte over de paroch ies Esquermes en Wazemmes nabij
Rijsel en zestien bunders achthonderd en driekwart g rond omvatte en vier achterlenen
had".
I n de 1 4de eeuw was Lotart of G i l les Canart heer van Gri marez; i n 1 344 stichtten hij en
zijn tweede vrouw M arie de Pontrewart in Rijsel het zogenaamde Gri marez-hospitaa l .
Het was h u n eigen woning in de R u e Basse die deze twee l iefdadige mensen omvorm
den tot gasthuis onder aanroeping van Onze-Lieve-Vrouw. Volgens plaatsel ijke kro
nieken konden dertien arme passanten en een meid er een onderkomen vinden. Het
G rimarez-hospitaal, waarvan het beheer was toevertrouwd aan nakomelingen van de
stichters, aan te wijzen door de schepenen van Rijsel , bleef bestaan tot op het eind van
de 1 8de eeuw, toen het met vele andere werd samengevoegd tot een algemeen hospi
taal.
Lotart Canart, heer van Grimarez, had bij zijn eerste vrouw Jeanne Ie P révost meerdere
kinderen; een daarvan, Tristram, werd de volgende heer van Grimarez en van
Marquillies. Hij h uwde twee keer, eerst met Yolande d'Au berchicourt, nadien met
Ysabeau Du Bus. Zijn zoon, Jean Cannart, geh uwd met Jeanne de la Vacquerie, werd
dan heer van G rimarez en d roeg d ie heerlijkheid over aan zijn dochter Marie, gehuwd
met Guil laume de Boncourt, heer van Rebodenghes en in 1 437 g rootbaljuw van Sai nt
Omer.
Na hen werd h u n zoon Jean de Boncourt heer van Rebodenghes, G rimarez, Boncourt,
Beaumont, enz. Hij trouwde met N . . . . . en kreeg een dochter Marguerite, die dame werd
van die plaatsen . Zij h uwde met Hughes de Lannoy, ridder van het G u lden Vlies, heer
van Santes, en had geen nakomelingen. Zij verkocht de heerlijkheid van G rimarez aan
jonker Guil laume de Ie Vallée.
Het is n iet bekend hoe dit domein nadien in het bezit kwam van Philippe Ruffaut, dame
van Grimarez, dochter van Jean en van Marie de Carl i n , die het meebracht als vermo
gen bij haar h uwelijk met Guil laume Le Blanc, heer van Meurchin. Hun zoon G ui llaume
Le Blanc, ridder, heer van Houchin, werd de volgende bezitter. I n 1 532 was hij raads
heer en meester van de Rekenkamer in Rijse l . Hij huwde met Jeanne de l a Motte, en hun
dochter Jeanne Le Blanc werd erfgename van Grimarez. I n jul i 1 57 4 trouwde ze met
Charles de Montmorency, heer van Neuvi lle.
Robert van Maldeghem , derde zoon van Filips, heer van Leischoot, werd heer van
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G rimarez door zijn h uwelijk met Catherine de Montmorency, dochter van Charles, heer
van Neuvil l e . Op 28 januari 1 6 1 4 bekwar:n hij een machtiging voor verkoop van dat
domein en /'esclissant door afsplitsing uit een g rotere heerlijkheid. I k weet niet of die
verkoop is doorgegaan ; feit is dat hij verder heer van G rimarez werd genoemd.
-

GULLEGEM

-

zie onder WONDELGEM.

HAL LINKS. Die heerlijkheid nabij Maldegem bestond uit 48 gemeten land en had dertig
achterlenen; het was een feodaal hof, gehouden van de B u rg van Brugge, en werd
/'A voir te Hallincx, het bezit van Hal l i n ks genoemd. Ze was in 1 225 het erfdeel van
Lambert, zoon van Geerard van Maldeghem . Het is n iet bekend hoe dit goed weer .in
het patrimonium kwam. Zie ook bij MALDEGEM.
HAMER, IN DEN

. Leen in Uitkerke. Katherina van Maldeghem, bastaarddochter van
Filips I X , heer van Maldegem, trouwde in 1 477 met Jacob van Vuerhout. Van haar vader
kreeg ze als huwelijksgift een rente van negen pond g roten 's jaars, "tegen de pennink
zestien " , bezet op een klein leen in Cadzan d , en bij ontstentenis daarvan op een ander
leen in U itkerke, in den Hamer gehete n , gehouden van de g raaf van Vlaanderen en zijn
Burg te Brugge. Na de dood van Filips IX rees er aangaande die rente een proces tegen
Francesco Cavalcanti ; hij en zijn vrouw verkochten op 1 3 maart 1 483 het leen voor 30
pond g roten aan G i llis Vanderhouve.
-

HA YBES. Het dorp H aybes, in het vroegere provoostschap van Poilvache, ligt aan de
M aas, pal tegenover Fumay. Tegenwoordig l igt het op Frans grondgebied; vroeger
maakte het deel uit van de zogenaamde vrijlanden. Het kasteel van Haybes was
gebouwd op een eilandje in de Maas, ongeveer een bunder g root. De Fransen ver
woestten het in 1 554, en het werd sindsdien niet meer heropgebouwd .
De heren van Haybes hingen af van het feodale hof van Poilvache in Namen. Hun heer
lijkheid strekte zich uit over alle bossen in de richting van de Ardenne, over H ierges,
Vireux, Dourbes en Montigny. Zij mochten rechtspreken in de d rie g raden , hadden recht
op cijns en boete, de macht burgemeester, schepenen, griffier en gerechtsambtenaren
aan te stellen en strafrechtelijke vonn issen uit te spreken. Daarenboven hadden ze het
recht te jagen met g rote en met kleine honden binnen gans de heerlijkheid, het vond
recht, het recht op een d riedaagse jaarmarkt twee keer per jaar (hen in 1 554 bij octrooi
toegekend door keizer Karel V) en het recht op huisbelastin g .
Elke burger diende h e n telkenjare op 2 januari 1 4 oorten en 1 duit kon ingsmunt t e beta
len voor zijn burgerschap, en de dag na het grote vuur, op de eerste maandag van de
vasten , een carte/maat haver.
Los van al het vorige hadden de heren van Haybes recht op een achtentwintigste van
het maalgeld op de banmolen, het recht op visvangst in de Maas vanaf de molenbeek
van Fumay tot aan de rots van Fetrogne, op het vangen van forellen in alle beken van
Haybes, het recht van belasting op alle wijn en bier die in Haybes werden geschonken
naar rato van een kan per vat; het recht van hutage en apploitage op de goederen d ie
er ingeschu u rd en opgeslagen werden, naar rato van 1 5 oorten per 1 00 mud boom
schors, en 2,5 stuivers per mand houtskool en per vadem hout. Verder het recht op ter
rage, wat inhield dat elke twaalfde korenschoof, gewonnen op de velden van de heren,
door de boeren naar Haybes moest gebracht worden, en ten slotte het recht van winage,
een doorvoertol op alle goederen die over de Maas vervoerd. werden tussen de molen
beek van Fumay tot aan de Sorpire onder Aubrives. Die winage blijkt vroeger aan de
familie van Branden burg toebehoord te hebben, die ze afstond aan de heer van Haybes
bij overeenkomst van 1 9 augustus 1 555.

I n 1 3 1 1 gaf Gilles, heer van Haybes en schi l d knaap, aan de bewoners van dat dorp een
charter waarin hen een aantal zeer belangrijke octrooien werden toegekend .
I n de registers van leenmanschap wordt in 1 442 e n 1 443 Rausse de Haucourt als heer
van Haybes en Haweluy vermeld; nadien was d at Gui llau me de Fontaines, ridder, heer
van Melai n . We weten niet hoe de heerlijkheid van de ene op de andere is overgegaan
en hoe ze uiteindelijk het huis van Montenacq toegekomen is.
Op het einde van de 1 5de eeuw was Phili ppe, burggraaf van Montenacq, zoon van
Geoffroy en van Jeanne, erfgename van Resves, heer van Haybes en Haweluy. Hij
huwde met Anne de Trazegnies. Hun dochter Marie, burgg ravin van Montenacq , vrouwe
van Resves, Haybes, Bourguelles en Haweluy, bracht deze heerlijkheden in het huis van
Rubempré door haar h uwe lijk met Charles de Rubempré, heer van Bièvre, zoon van
Jean en van Nicole de Bousies. Marie de Trazegnies overleed in 1 498, Charles de
Rubempré in 1 52 1 . De heerlijkheid van Haybes kwam toe aan h u n enige zoon Charles
de Rubempré, burggraaf van Montenacq, d ie huwde met Jeanne de Bousies , erfge
name van Vertaing. N a de dood van zijn vader verwie rf zoon Charles de Rubempré ,
burggraaf van Montenacq , op 1 4 a p r il 1 56 1 he t l and van Haybes. Hij had g een
nakomelingen en werd op 2 juni 1 362 als heer van Haybes opgevolgd door zijn b roer
Adrien de Rubempré. Hij was gehuwd met d ame Claude de Croy, en na zijn dood was
zij het die op 1 6 april 1 577 leenverheffi ng deed.
O p 30 mei 1 577 doet René de Renesse, heer van Elderen, leenverheffin g i ngevolge de
dood van Adrien de Rubempré, zijn schoonvade r. N a zijn overlijden op 1 5 juni 1 60 1 doet
zijn weduwe Marie de Rubempré, vrouwe van Eldere n , leenverheffi ng van Haybes dat
ze dan op 1 2 augustus 1 604 schenkt aan haar zoon René de Renesse, b u rgg raaf van
Montenacq . Deze René de Renesse, bekend geworden als g raaf de Warfusée, ver
spilde op een betreurenswaardige manier zijn uitgestrekte goederen . Reeds op 1 2 sep
tember 1 59 1 had hij een hypotheek genomen op het land van Haybes dat hem toen nog
niet toebehoorde, en eens het het zijne werd , bel astte hij het met nieuwe rente n. Toen hij
gewaar werd dat zijn politieke i ntriges gevaarlij k werden , d roeg hij op 9 augustus 1 632
de heerlijkheid van Haybes over op zijn zoon Al bert de Renesse , in de hoop ze zo u it
handen van het gerecht te houde n . Desondanks zag de g raaf van Warfusée,
beschuldigd van hoogverraad , beslag leggen op al zijn domei nen. Op 24 november
1 632 werd de heerlijkheid van Haybes verbeu rd verklaard en op 22 april daarna werd
de g raaf bij vonnis van de G rote Raad ter dood veroordee l d . Om aan zijn d roevig lot te
ontsnappen , had Warfusée geen enkel middel onverlet gelate n : hij had omkoperij
geprobeerd en d aarmee zelfs hoge ambtenaren benaderd onder bedreiging dat ze met
hem ten onder zouden g aan indien ze zijn vel niet zouden redden. We l is het merk
waardig d at de in beslag genomen domeinen pas na de dood van de g raaf van
Warfusée werden verkocht.
Die dood overkwam hem op 1 7 april 1 637, en ze vormt een van de meest tragische en
tegelijk beroemdste episodes uit de geschiedenis van Luik. Het is bekend dat Warfusée,
die zich in die stad teruggetrokken had, tot een verzoening probeerde te komen met het
Spaanse bewind door, uit eigenbelang, bu rgemeester Laruelle te vermoorde n. De straf
volgde de misdaad op de voet: nauwelijks was de moord uitgevoerd of Warfusée werd
door het volk aan stukken gerete n. Vanaf dan kon n iets de gevolgen van de confiscatie
nog in de weg staan, en op 1 5 mei 1 638 werd een decreet uitgevaardigd waarbij de
heerlijkheid van Haybes werd toegewezen aan Jean von Kesseler, heer van Marquette .
Toch duurde het nog tot 7 mei 1 639 eer zijn weduwe Madeleine Livine Micault er door
de provoost van Poilvache in het bezit van werd gesteld . Ze hertrouwde met baron de
Dramelay, en werd dame van Haybes met alle rechten daaraan verbonden. Op 1 3 juni
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1 659 moest de nalatenschap verdeeld worden onder de twee dochters die ze had uit
haar eerste huwelijk; met betrekking tot de heerlijkheid van Haybes werd besloten dat
ze onverdeeld zou b l ijve n , met tot gevolg dat ze voor de helft toebehoorde aan de twee
volgende takken:
1 . I sabella Clara Eugenia van Kesseler,
op 5 februari 1 654 gehuwd met
Eugeen Ambrosius van Maldeghem
en overleden i n 1 7 1 5 .

1 . Marie Thérèse van Kesseler, op
27 juni 1 654 gehuwd met
Jacq ues Ferd inand de la Pierre,
baron van Fay.

2 . Jean Dominique, g raaf van
Maldeghem, overleden op
1 4 december 1 747.

2. Claudine Française de la Pierre,
echtgenote van Philippe de Croy,
markies van Warnecq.

3 . Charles Florent Joseph,
g raaf van Maldeghem,
overleden op 1 november 1 783.

3 . Marie Thérèse Lan deline de Croy,
markiezin van Warnecq,
echtgenote van Henri Joseph Anne,
Rijngraaf, g raaf van Salm en Sauvage

4 . Joseph Alexand re François,
g raaf van Maldeghem,
overleden op 1 7 oktober 1 809.

4. Philip, Rijngraaf van Salm Kirburg,
geboren op 21 juli 1 709, geh uwd met
Marie Thérèse de Homes, dochter van
prins M aximiliaan Emmanuel.
5 . Frederik Otto van Salm Kirburg,
geboren op 1 3 mei 1 745,
onthoofd te Parijs op 25 juni 1 794.

Op 5 j u l i 1 784 verkocht de prins van Salm Kirburg zijn deel van het land van Haybes aan
Eloi Lou is Leleu, die het op 1 april 1 785 overl iet aan Joseph Alexandre François, g raaf
van Maldeghem.
HEBUTERNE. Heerlijkheid in Artesië. Beatrijs, vrouwe van Hébuterne, huwde met Willem
van Béthune, heer van Loker. N a zijn dood in 1 255 g ing de heerlijkheid naar zijn opeen
volgende afstammelingen tot aan Maria van Béthune, d ie ze door huwelijk met Filips V
van Maldeghem bij het patrimonium bracht. Hun dochter Margareta kreeg ze als erfdeel,
evenals de heerlijkheid van Loker. Door het uitdoven van hun nageslacht werd Johanna
van Hondschote dame van Loker en van Hébuterne uit hoofde van haar vader Dierik van
Hondschote , halfbroer van Margareta van Maldeghem. Zie ook bij L OKER.
HEILLE. Isabella, erfgename van die heerl ijkheid en dochter van Wouter, heer van Heille,
h uwde met Willem van Maldeghem, betu igd in 1 220 en 1 228. Zij zetten het geslacht van
Hei l le voort en in 1 320 treffen we nog een nakomeling van hen: Jan, heer van Heille.
INDEVELDE. De heerlijkheid lndevelde was gelegen in Brabant, in het dorp Eppegem
bij Vi lvoorde. In de omgang heet het kasteel er nog altijd " 't Kattenhuis". Die heerlijkheid
kwam, net als d ie van Steenh uffel en Diepenstein, bij het huis van Maldeghem door het
huwelijk van Eugeen Ambrosius van Maldeghem met l sab.e lla Clara Eugenia von
Kesseler: zij verwierf ze door haar moeder, Madeleine Livine M icault, erfgename van
haar vade r Pierre M icault en kle indochter van N icolas M icault, heer van ln develde, rid
der in de Orde en lid van de Geheime Raad in de 1 6de eeuw.

t.\..
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IZEGEM. eertijds ook YSEGHEM en ISENGHIEN. Kerkdorp. Zeger van Maldeghem,
zoon van Filips 1 en Maria van Henegouwen, huwde met El isabeth, e rfg ename van
Izegem, en gaf daarmee het ontstaan aan het huis van Izegem; het familiewapen brak
h ij door een kruis en zoomsgewijs twaalf meerltjes van sabel op zi lveren vel d te voeren.
Elisabeth van Izegem was een dochter van Simon en zuster en erfgename van
Boudewijn . Zeger van Maldeghem en Elisabeth van Izegem hadden een zoon Rogier,
betuigd in de jaren 1 259- 1 267; het is niet bekend met wie hij gehuwd was. Rogier had
als opvolger Merleken , heer van Izegem en van Emelgem, en Filips van Izegem, heer
van Muer en hoofd van het geslacht dat die naam d raagt.
Merleken van I zegem werd opgevolgd door Rog ier, heer van Izegem en overleden zon
der nageslacht, en door l sabeau , erfgename van I zegem en Emelgem, die in eerste
huwelijk getrouwd was met Willem van Heule, heer van Heule, en in tweede met Geerard
van Rode, heer van Melle. Zoon Wil lem van Heule, ridder, heer van I zegem i n 1 328 ,
huwde met Katherina van Maldeghem, dame van G u l legem, dochter van Filips 1 1 1 en
Maria van Rode. Rogier van Heule, heer van Izegem, Emelgem en G u l legem, hun wet
tige zoon en erfgenaam , volgde hen op. Hij huwde met Margareta van Borssele en kreeg
bij haar enkel een dochter, Margareta van Heule, erfgename van de genoemde heer
lijkheden en gehuwd met Wil lem van Stavele, ridder, burggraaf van Veurne.
De heerlijkheden Izegem en G u l legem gingen over op hun tweede zoon, Jan van
Stavele, die d riemaal trouwde: eerst met Katherina van G rysperre , nadien met
Marguerite d'Antoing en nog later met Margareta van Maldeghem, dochter van Filips V
en van Maria van Béthune. U it het tweede huwelijk werden geboren: Jan van Stavele,
die heer werd van I zegem en Emelgem en huwde met Jeanne de Berlaymont, erfge
name van G lajo n , en Willem van Stavele, heer van G u llegem en geh uwd met Anastasia
van Poeke, dochter van Jan, heer van Poeke. Beide laatsten hadden geen nakomel i n 
gen. J a n van Stavele en Jeanne de Berlaymont lieten I zegem over aan hun e n i g e zoon
Jan, die een eerste huwelijk aanging met Margareta van Herzele, dochter van Jan , heer
van Lielare . Daaruit werden drie kinderen geboren, onder wie Margareta van Stave le, die
dame van Izegem werd na de dood van haar broer Jan, gestorven zonder nageslacht.
Margareta van Izegem bracht de heerlijkheid van I zegem bij het huis van Gent door haar
huwelijk met Adriaan Vilain , heer van Ressegem , zoon van Ad riaan en van Marie de
Cuneghien. Hun tweede zoon, Maximiliaan Vilai n , heer van Ressegem, erfde de heer
lijkheid van I zegem d ie te zijnen gunste tot g raafschap werd verheven. Het lijkt ons niet
nodig verder uit te weiden over die beroemde heerlijkheid, waarover een overvloed aan
inlichtingen te vinden is.
LEFFINGE. Leen, in 1 459 door Margareta van Maldeghem, zuster van Filips IX,
gehouden van de heerlijkheid van Oostkamp en afh angende van de heer van
Gruuthuse.
LE/SCHOOT en HOETSEL, vrije allodia van . Die heerlijkheid, van oudsher in het bezit
van de heren van Maldegem , was een vrij allodium , gehouden van God en de zonne ' .
Het lag binnen de parochies Oostwinkel en Zomergem en genoot de d rie g raden van
rechtspraak. De heren mochten er ook een baljuw, zeven schepenen en twee officieren
benoemen, ze hadden het recht van de tortuur, recht op een deel van de gewassen ,
-

Dit werd gezegd van een erfgoed dat van geen enkele andere heer afhing e n waaraan geen feodale
verp l ich t ing en verbonden waren; zo werd ook het graafschap Henegouwen gehouden van God en de
7onne, daar het noch van het keizerrijk, noch van Frankrijk afhing. De heerlijkheid Haubourdin nabij
R1isel werd gehouden van God en van het zwaard, een uitdrukking die op hetzelfde neerkomt.
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recht van de visvangst, van de jacht met honden en met de valk, tolrecht, vondrecht* ,
h et recht op bastaardgoed, van vermogen en van het beste kateel * . Op 26 december
1 483 d roeg Filips IX, heer van Maldegem, Leischoot, Hoetsel en zijn andere lenen door
sch ijnverkoop over aan Karel van Halewij n , enige zoon van Joos, heer van U itkerke,
g rootbaljuw van Brugge en van het Vrije , en van Passchine Maerschalcx, ten g unste van
zijn zoon Kare l . Deze Karel van H alewijn, schi ldknaap , heer van U itkerke, zoon van de
vorig e en van Adrienne d e Baenst. werd pas op 26 september 1 497, na de dood van
zijn vader, in het genot g este ld van de domeinen en heerlijkheden van Maldegem en
Leischoot. Hij had twee natuurlijke kinderen, zodat na hem zijn broer Jacob de titel van
heer van Maldegem en Leischoot mocht aannemen. Omstreeks 1 534 stond hij echter de
titel heer van Leischoot en het ambt van schout van Brugge, dat hij sinds 1 5 1 8 uitoe
fende, af aan Simoen van H alewij n , een van de natu url ij ke kin deren van zijn b roer, in
1 532 door Karel V gelegitimeerd .
Bij d e d ood van Simoen van H alewijn in 1 538, kwam de titel heer van Leischoot opnieuw
toe aan Jacob van H alewij n , die hem behield tot in 1 544, het jaar van zijn overlijden.
Het land van Leischoot ging dan naar Filips van Halewij n , baljuw van Blankenberge,
zonder nakomelingen gestorven in 1 554. Zijn erfgenaam was Jacob van Claerhout. zoon
van zijn z uster Johanna van Halewijn en van Wil lem van Claerhout, heer van Pittem.
O p 1 juli 1 558 verkocht Jacob van Claerhout Leischoot voor 940 gu lden van 20 stuivers
aan Joos van Maldeghem, zoon van Jan en van Johanna van Halewijn. De heerl ijkheid
b leef i n het bezit van hun nakomelingen tot in de 1 7de eeuw. Op 1 3 j u l i 1 648 werd ze
d oor de koning van S panje tot baronie verheven ten gunste van Eugeen Ambrosius van
Maldeg hem en Barea.
H et is ons niet bekend wanneer ze werd vervreemd . O p 5 september 1 754 treffen we
jonkheer Jan Walckiers, baljuw van de Oudburg van Gent en van het ambacht
Zomerg em , als heer van Oostwinkel en van Leischoot. Zijn laatste baljuwrekeningen van
de O u d burg d roeg hij voor op 1 7 september 1 755 . Na hem en tot 1 9 juni 1 758 nam zijn
wed uwe zijn functies waar.
LEBBEKE. Lee n, door Filips VI verkocht in 1 376.
L OKER. Heerlijkheid voortkomende van de Burg van Veurne en een der acht paroch ies

van Veurne Ambacht. André Duchesne vermeldt voor 1 1 98 een zekere Boudewijn,
schout va n Loker ( Maison de Guisnes, Bewijsstukke n, p . 467) . Bi j het begin van de 1 3de
eeuw h uwde M ahaut, d ame van Dendermonde en Loker, met Wil lem van Béth une, bij
genaamd de Rosse. procureur van Arras. Daarmee ging d ie heerlijkheid naar het huis
van Béthune, om er tot o p het einde van de 1 4de eeuw te bl ijven. Het ziet ernaar uit dat
ze in 1 276, bij de dood van Wil lem van Béthune, echtgenoot van Johanna van Nesle,
verdeeld werd tussen hun dochter N . " " van Béthune, geh uwd met de heer van
Drincham, en hun zoon Willem, gehuwd met Maria van Roye. De dame van Drincham
moet een derde e rvan gekregen hebben, dat ze bestemde als erfdeel voor haar achter
nicht Maria van Béthune, die van haar vader ook de twee andere parten erfde. Deze
M aria van Béthune was eerst geh uwd met Wouter van Hondschote, bij wie ze een zoon
kreeg , en een tweede keer met Filips V, heer van Maldegem, bij wie ze een dochter
kreeg , Margareta. De heerl ijkheid van Loker maakte toen het voorwerp uit van een proEen recht op achtergelaten en gevonden goed dat niet binnen een zekere termijn door de feitelijke
eigenaar opgevraagd werd.
Het recht van het beste kateel of beste hoofd, ook recht van dode hand genoemd, hield in dat de heer
recht had op het (naar zijn keuze) beste stuk uit de roerende nalatenschap van zijn horigen: een
meubel, een paard . . . In de praktijk werd aan de heer dikwijls de waarde daarvan betaald .
•
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ces tussen de heer van D rincham en de heer van Maldegem. De heer van Drincham
eiste het derde op dat door zijn vrouw aan Maria van Béthune was overg ed rage n . Het
proces werd afgesloten op 1 8 januari 1 360 met een u itspraak van de g rafel ijke raad in
het kasteel ten Walle i n Gent. De heer van Drincham won het p leit, want M argareta be
kwam slechts twee derden van de heerlijkheid. Margareta van Maldeghem was
achtereenvolgens gehuwd met Jan van Stavele, Geerard van U itkerke en Rogier de
Tollenaer. Ze stierf omstreeks 1 4 1 3 en na haar dood werd de volle erfenis van Loker
toebedeeld aan de enige zoon van Maria van Béthune en Wouter van Hondschote,
Dierik van Hondschote, gehuwd met Johanna van Vlaandere n, natu urlijke dochter van
Lodewijk van Male. H u n dochter Johanna van Hondschote wordt i n een akte van 1 442
i n de schepenregisters van Gent, dame van Loker en Hébuteme genoemd . Ze was eerst
gehuwd met Jean d'Offignies, b u rg g raaf van Aumale, bij wie ze geen kinderen kreeg ,
nadien met Amoul d de Homes, heer van Baucignies, Herstal en Montig ny, bij wie ze een
zoon kreeg , Jean de Homes, en een derde keer met Antoine de Craon , ridder en heer
van Beauverger. Het domein van Loker kwam bij het patrimon ium van het geslacht de
Homes en werd i n 1 640 verbeurdverklaard ingevolge de dood van Adol phe Phili ppe de
Homes, gestorven in d ienst van Holland.
MACHELEN-Sint-Gertrudis, ook Ouaet Machelen genoemd*, gelegen nabij Vi lvoorde en
op een halve mijl van Grimbergen . Dat leen, aangebracht door Maria van G ri m bergen,
echtgenote van Filips VI , werd gehouden door Filips IX.
MALDEGEM . De heren van Maldegem werden zonder onderscheid kastelein en schout
genoemd. Die laatste term komt overeen met amman of meier, wat neerkomt op officier
ambtenaar. De heren kasteleins waren immers tezelfdertijd ambtenaren van de vorst i n
wiens naam ze rechtspraak uitoefenden en voor w ie ze bepaalde bij d ragen inden.
De heerlijkheid van Maldegem ressorteerde onder de Burg van Brugge. Ze bestond i n
1 474 uit het leen Maldegem , d .w.z. de heerlijkheid van het ambacht of de vierschaar van
Maldegem , waarbinnen de g raaf van Vlaanderen de ene helft van de rechtsexploten
voor zich nam en de heer van Maldegem de andere helft. In 1 240 waren er daaromtrent
betwistingen; d aar kwam een regeling uit voort die i nh ield dat de heer van Maldegem,
volgens het charter, de rechtsbevoegdheid inzake pandationibus, arrestationibus et
bustingis moest delen met de g raaf. De registers van leengoederen van 1 43 1 en 1 474
vertalen die Latijnse termen met boeten , bastaardgoed , von d recht, tolgeld enz. De heer
van Maldegem had voor zichzelf de ammanie* en de gru iterij i n het ambacht, eve nals
het vrij molenrecht, de vogel- en visvangst en de rechtspraak binnen Maldegem te allen
tijde en naar noodzaak.
De heerlijkheid van Maldegem omvatte ook het leen van Reesinghe, waarvan een deel
tiendvrij was en waaraan bepaalde inkomsten in geld, renten , kapoenen, hennen, haver
en leenhuldes verbonden ware n . Ook het 48 gemeten g rote leen van Hall inks maakte er
deel van uit, evenals een ander in de parochie Sint-Pieters-op-den-Dijk dat het goed ten
Torre werd genoem d .

Dit lijkt weinig waarschijnlijk: Kwaadmechelen ligt ten zuidoosten van Geel.
Ook in het dorp Ouwegem bestond een leen met de naam Maldeghem; hier lijkt naamverwarring in
het spel, want de heren daarvan voerden in het eerste kwartier van hun wapen een leeuw, beladen
met het schild van Maldegem.
De rechten en voordelen van amman.
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Het kasteel van Reesinghe te Maldegem, zoals afgebeeld in Sanderus' Flandria lllustrata, 1 64 1 .
In deze toestand gaat het om een verbouwing door Denoyelle, echtgenoot van Anna van Claerhout. De van
:
Claerhouts waren de opvolgers van de van Halewijns.

De heren van Maldegem hadden nog twee andere privileges. Het eerste daarvan is dat
ze erfgerechtigd ontvangers waren van de " brieven van Maldegem " . Dat was de
benam i n g voor de belastingen die de eigenaars van sommige g ronden aan de vorst ver
schuldigd waren volgens een soort schuldbekentenis, d ie omschreven was in brieven of
op een perkamenten rol . Het ging dus om de ontvangst van de g rondlasten en -cijnzen
o p het g ros van het primitief of oorspronkelijk domein van de g raven van Vlaandere n. Als
erfgerechtigd ontvangers der brieven maakten de heren van Maldegem deel uit van de
Chambre des Renenghes, de Kamer der Redeningen, een college van leenmannen die
d e naam hadden van hauts-reneurs, hoog- of hoofdredenaars, in het Latijn rationatores.
Volgens Wielant waren zij "op verzoek van de baljuw op de hoogte van al les wat het
domein van de vorst aanging en e rvan afhi ng, en zij hielden jaarl ijks een driedaagse
gewone vergadering op een p laats in Vlaanderen die door de vorst werd bepaald . De
ontvan g e rs werden voorgezeten door de kanse l i e r van Vlaanderen of, bij zijn
afwezigheid, door de oudste of meest ervarene onder hen " . Ze waren met negentien of
twintig , en ten tijde van de heer van Grimarez was Rijsel de plaats van de jaarl ij kse
samenkomst. Het ziet ernaar uit d at het l een der Redeningen in 1 474 een erg belastend
p rivilege geworden was, want uit het l een boek van de Burg van Brugge over dat jaar
b lij kt d at de heer van Mal degem "aan de heer hertog van Bourgondië en anderen wel
20 pond parisis meer moest betalen dan dat leen hem jaarlijks opbracht".
Het tweede privilege verbonden aan de heerlijkheid van Maldegem was dat van hoofd
opzichter van de wateringen bin nen het ambacht. I n Vlaanderen en Nederland houdt
d at de administratie en het toezicht in op het onderhoud van J iedijkingen, slu izen enz.
I n een resolutie van de Staten-Generaal der Nederlanden betreffende het beheer van de
wateringen, ondertekend door C. van Nassau en gedateerd 1 5 april 1 699, wordt de
baron van Maldegem aangeduid als hoofdopzichter voor het ambacht Maldegem.

" ...
'

... ...
'

De heerlijkheid Maldegem bleef in dezelfde familie vanaf Salomon tot Filips I X van
Maldeghem, d ie net als zijn voorzaten het ambt van erfgerechtigd ontvanger der brieven
van Maldegem uitoefende, als blijkt uit de registers der Redening te Rijse l . Daar hij geen
nakomelingen had , d roeg hij op 26 december 1 483 door sch ijnverkoop al zijn h eer
l ijkheden over op Karel van Halewij n , ten g u nste van diens zoon, maar er rees
daaromtrent een proces tussen de Halewyns en anderen die meenden rechthebbenden
te z ijn. Deze laatsten , Jean de Silly, heer van Risoit, en lwein van Ophem, begonnen een
dispuut over voorran g : ze legden eerst hun titels van afkomst voor. Beiden waren af
stammel ingen van Sibille van Maldeghem, dochter van Filips V I , die geh uwd was met
Sohier de Sil ly. Bleek dat ze in dezelfde graad verwant waren, maar dat lwein van
Ophem iets ouder was dan zijn meded inger, en bij vonnis van 30 november 1 484 werd
hij de winnaar van het pleit. Vanaf dan l iep het p roces nog enkel tussen lwein van
Ophem en Karel van Halewij n , maar door oorlogen en het gebru i kelijke aanslepen van
dergelijke zaken beleefde geen van beiden de afloop ervan. Hun nakomel ingen l ieten
dergelijke buit niet aan hun neus voorbijgaan en zetten de strijd voort, tot uiteindelij k op
13 april 1 526, na meer dan tweeënveertig jaar, de heerlijkheid van Maldegem bij vonnis
van de G rote Raad van Mechelen aan J acob van Halewijn werd toegewezen . De van
Halewijns hadden echter niet gewacht er al veel vroeger bezit van te nemen, en ze volg
den elkaar sindsdien onafgebroken op. I n de reg isters van de Rekenkamer in het
Rijksarchief te Brussel vinden we een aantal van die heren terug :
1 5 1 7- 1 544
1 549- 1 555
1 555- 1 562
1 562- 1 573

: Jacob van Halewij n , sch ildknaap , heer van Maldegem;
: Filips van Halewijn, ridder, heer van Maldegem;
: Jacob van Claerhout, ridder, heer van Maldegem, Pittem enz.
: zijn weduwe Anne de Merode, dame van Maldegem.

De rekeningen vertonen een lacune van honderd jaar. Volgens onze in lichtingen ging de
heerlijkheid Maldegem door huwelijk achtereenvolgens van het huis van Claerhout over
op dat van Vi lai n , vandaar naar de Zuniga y Mendoza, dan naar de Fonseca y Ayal a;
uiteindelijk bracht Agnès de Zuniga y Fonseca ze als huwelijksg ift in voor don J uan
Domingo, g raaf van Monterey en Fuentes, markies van Tarragonna, kamerlin g , lu itenant
gouverneur en kapitein-generaal van de Nederlanden en van Bourgondië. De boven
vermelde rekeningen leren hem ons kennen als gelastigde en echtgenoot van dame de
Zuniga y Fonseca, barones van Maldegem, in de hoedanigheid van ontvanger der
brieven van Maldegem . Tot 1 779 en vanaf 1 780 tot 1 788 werd de prins van Croy baron
van Maldegem en feodaal erfgenaam van dame de Zuniga, g ravin van Monterey.
Sindsdien werden de landeigendommen verkocht en het is de intend ant van het huis
van Croy die ze verwierf.
Maldegem werd op zeker moment tot baronie verheven, maar het is ons niet bekend
wan neer precies. Robert van Gri marez zegt dat de baronie in februari 1 6 1 4 tot g raaf
schap verheven werd , maar dat de procedure afsprong omdat de erfgename nog geen
nakomelingen had. Onze uiteenzetting van zoj uist lijkt die bewering tegen te spreken .
MARQUETTE. Een heerlijkheid in Henegouwen*, gehouden van Zijne Majesteit. Ze

behoorde toe aan Jean von Kesseler en maakte deel uit van zijn nalatenschap in 1 659.
Ze werd toen op 46.000 g u lden geschat.

Te vereenzelvigen met het huidige Marquain , even ten noorden van Doornik.

MOERZEKE, bij verbastering MOESCHE. Kerkdorp o p een mijl afstand van
Dendermonde, noordelijk boven de Schelde. In de 1 7de eeuw waren er nog de g rond
vesten te zien van het kasteel dat door de Gentenaren werd vernield. Die heerlijkhei d ,
die 4 5 achterlenen had waaronder de heerlijkheid van Baasrode Sint-Ursmarus en van
G aste l , werd gehouden en ging uit van Zaal en hof van Dendermonde. Ze had hoge,
middelbare en lage rechtspraak, een baljuw, schout, schepenen en een vorster of
toezichter over de bosse n . Sinds de 1 3de eeuw was ze in het bezit van de familie van
G rimbergen. Hendrik van Grimbergen ( 1 259- 1 268) was ridder, heer van Moerzeke. Hij
trouwde met Jeanne d ' Espinoy, en hun zoon Hendrik volgde op ( 1 288- 1 309). Hij h uwde
met Sibille de Cisoin g , bij wie hij een zoon Geerard kreeg , die erfgenaam werd van
Gremberg e n , Moerzeke en Berlegem* ( 1 345- 1 352). H ij huwde met Claire de Mirabel le,
dochter van Jean, heer van Perwez. De heerlijkheden kwamen bij het h u is van
Maldeghem door het huwelijk van h u n dochter Maria van G rim bergen met Filips VI van
Maldeghem. N a de dood van Filips IX in 1 484 dacht zijn zuster Margareta van
Maldeghem, echtgenote van Francesco Cavalcanti , de heerlijkheid Moerzeke voor 400
pond g roten te kunnen verkopen aan Jean Pierre Rufi n , maar lwein van Ophem kwam
daartegen op en beweerde er recht op te hebben jure sanguinis, wegens bloedver
wantschap langs zijn echtgenote Maria van G rimbergen, dochter van Robert en van
Marie de Florevi lle.

Moerzeke g i n g nadien over op hun dochter Katherina van Ophem, die huwde met Adam
van Berchem . H u n zoon Ad riaan van Berchem werd de volgende heer van Moerzeke;
van hem erfde zijn dochter Dierki ne de heerlijkheid, die als bruidsschat meekwam bij
haar huwelijk met G i l lis Van der Borc h . Dan erfde eerst hun oudste zoon Pieter de heer
l ijkhei d ; hij overleed ongehuwd in 1 550, zodat ze na hem toekwam aan Jan Van der
Borc h , zijn jongere broer, die trouwde met Katherina Van Duffel. Ze hadden een zoon
Jan, d ie Moerzeke erfde; hij was gehuwd met Odilia Roelants en stierf in 1 6 1 0. In 1 608
had hij de heerlijkheid overgedragen op zijn oudste zoon Kare l .
L' Espinoy stelt dat de heerlijkheid Moerzeke-bij-Dendermonde in leen werd gehouden
van de heer van Maldegem ; volgens de heer van G rimarez werd het kasteel van
Moerzeke verbouwd en omgevormd tot een kapucijnenkl Óoster.
MORTA GNE. De h eerlijkheid Mortagne, ooit een der g rootste domeinen van de
Nederlanden, ontleent haar naam aan een klein stadje op de samenvloeiing van de
Schelde en de Scarpe. Op het einde van de 1 1 de eeuw was een zekere Hugues er heer.
Hij werd er met geweld verd reven door Everard Radous, zoon van Veredic, kastelein van
Doornik, en van Alix van Henegouwen. Everard Radous stierf omstreeks 1 1 1 2. Hij werd
opgevolgd door Walter 1 , d ie nog leefde in 1 1 1 6 en een broer was van Yde, d ie huwde
met Walter of Gauth ier d 'Avesnes1•

Everard 1 1 Radous volgde omstreeks 1 1 1 6 zijn vader Walter 1 op. Hij was gehuwd met
Richilde, dochter van Boudewijn 1 1 1 , g raaf van Henegouwen, en overleed na 1 1 57. Hun
zoon Everard 1 1 1 Radous werd de volgende heer van Mortagne. Hij was eerst gehuwd
met Mahaut van Béthune, nadien met Gertrude, weduwe van Raoul, kastelein van Nesle,
en overleed in 1 1 89 of 1 1 90. Uit het tweede huwelijk werd Boudewijn, heer van
Mortagne, geboren, die tussen 1 208 en 1 2 1 3 trouwde met Helvide de Wavrin en
opgevolgd werd door zijn zoon Everard IV Radous, gehuwd met Elisabeth van Edingen
Beerlegem? Berlare?
.
Duchesne, Miraeus en in navolging van hen Robert van Grimarez, waren van mening dat Gauth1er of
Wouter d'Avesnes heer van Mortagne was. Ze hebben de beide namen verward.
.

en overleden in 1 23 1 . Arnoul, hun zoon en erfgenaam, huwde i n 1 239 met Yolande de
Coucy. Hun kinderen waren Jean, Raou l , Arnou l , Thomas, G u il l aume e n Bau douin. Hij
stierf in 1 266 en werd opgevolgd door de oudste zoo n , die h uwde met Marie de
Conflans en stierf in 1 279. H ij l iet enkel een dochter na, Marie, dame van Mortagne en
gehuwd met Jean de Vierso n , zoon van G odefroid en neef van de h ertog van Brabant.
De vrouwe van Mortagne verloor h aar echtgenoot in de G u ldensporenslag , i n 1 302 , en
er wordt verteld dat een valserik zich enkele jaren later uitgaf voor Jean de Vierson en
zijn plaats kwam innemen. De bedrieger werd ontmaskerd en met een vresel ijke dood
bestraft.
Marie de Mortagne overleed in 1 3 1 1 , en er was geen andere erfgenaam dan de jongste
broer van haar vader, h aar oom Baudouin de Mortagne. Die verkocht in 1 3 1 3 zijn heer
l ij kheid evenals de kastel enij van Doorn ik aan de Franse kon i n g . Mortagne bleef
gedurende ongeveer honderd vijftig jaar onder de Franse kroon. Lodewijk XI stond het
in 1 474 of 1 478 af ten g un ste van G u i l laume de Thouars, echtgenoot van Catherine de
Carieux.
Toen Hendrik VI I I , koning van Engelan d , in 1 5 1 3 Doornik i n nam, maakte hij zich ook
meester van Mortagne en g af het, naar gezegd wordt, aan Charles Brandon, burgg raaf
van Lisley, maar die d roeg het domein al bij akte van 4 oktober 1 5 1 3 over aan Antoine,
g raaf van Fauquembergues en baron van Ligne, bijgenaamd de G rote Duivel van Ligne.
Die had als erfgenamen van Mortagne eerst zijn zoon Jacques en nadien zijn kleinzoon
Philippe, die er leenverheffing voor deed aan het hof van M aire in 1 545. Hoe dan ook,
er schijnen betwistingen gerezen te zijn tussen de afstammelingen van Antoine de
Fauquembergues en die van G u illaume de Thouars. Hoe en onder welke voorwaarden
ze werden bijgeleg d , is niet bekend. Feit is, d at J ean de Wal l e , gehuwd met I sabelle de
Thouars, heer van Mortagne was en dat in 1 559 Lou is de Walle, gehuwd met Johanna
de la Kéth ulle , eveneens bezitter van d ie baronie was . I n 1 577 was Mortagne door tes
tamentaire beschikking van zijn oom Louis de Wal l e , in het bezit gekomen van Fi l i ps
Vander G racht, geh uwd met Maria de la Kéth u l l e . Toen de ongeregeldheden in de
Nederlanden Filips Vander Gracht dwongen naar Holland uit te wijke n, werd Mortagne
door Filips Il geconfisqueerd en hij stelde er een ontvanger aan . O p aandringen van de
hypotheekhouders werd de baronie op 4 augustus 1 583 verkocht en op 6 september
van dat jaar verworven door Gaspar de Roblés, baron van Bi lly. O p 1 4 september
vorderde de regering echter i n naam van de koning de teruggave, zodat Mortag ne bij
decreet van 9 februari 1 59 1 opnieuw werd opgenomen in het geheel van leen en heer
l ijkheid van het baljuwschap van het Doornikse. Dat bleef zo tot wan neer in 1 605 de ba
ronie voor de som van 60.000 g u lden door de aartshertogen in pand werd gegeven aan
de prins en prinses de Ligne.
I ngevolge het bestand tussen de Staten-Generaal en de Verenigde Provinciën, waarin
gestipuleerd werd d at door de oorlog geconfisqueerde goederen teruggegeven zouden
worden aan de rechthebbenden, bekwam Otto Ernest de Brialmont, heer van Fraiture ,
als gevolmachtigde van Filips Vander G racht op 9 april 1 609 de teruggave van
Mortagne. Otto de Brialmont was gehuwd met Katherina, dochter van Filips Vander
Gracht, die door haar vader met de baronie was beg iftigd bij feintise de mort, onder het
mom van overlijden. De dochter stierf echter kinderloos, en de vader wilde erven van
zijn dochter. Daardoor ontstond een omslachtig proces tussen Filips Vander G racht en
Jeanne de Ligne, echtgenote van Antoine de Mol, die zich sterk maakte de naaste erf
gename in de zijlijn van de familie te zij n. De G rote Raad van Mechelen wees Mortagne
toe aan Jeanne de Ligne.
Haar dochter Anne de Mol, echtgenote van don Antonio da Velandi , volgde haar op en
bekwam leenverheffing voor Mortagne op 22 december 1 649. Aangezien ook zij geen
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kin deren had, schonk ze het g oed aan haar achterneef Antoine G aspar de Colins, zoon
van François de Colins en M arguerite de Haudion, een dochter van Conrard de Haudion
en Maria de Mol, zuster van Anne de Mol.
Antoine G aspar de Colins, baron van Mortagne, huwde in 1 670 met Jeanne Charlotte,
prinses van Rohan, bij wie h ij een dochter Elisabeth Louise had , die uitgehuwelijkt werd
aan de g raaf van Montboissier en na haar vader e rfgename werd van Mortagne. Uit dat
huwelijk werd een enige zoon gebore n, Léon Alexis de Montboissier, d ie zonder nage
slacht stie rf op 1 5 januari 1 77 1 ; bij testament had hij zijn vader als begunstigde
aangewezen . Toch werd door verscheidene anderen aanspraak gemaakt op de rechten
d ie baron de M ontboissier vanwege zijn zoon toekwame n. Daarmee verkeerde h ij in een
situatie die te vergelijken is met die van Filips Vander G racht, wiens eis hem door de
G rote Raad van Mechelen ontzeg d was. Er ontstond een reusachtige gerechtsproce
d u re waarover verscheidene commentaren werden gepubl iceerd die elk der partijen in
h et gelijk stelden.
Charles Florent Jose p h , g raaf van Maldeghem, beweerde als enige i n aanmerking te
komen voor opvo l g ing in zijn h oedan igheid van nauwste verwant in g raad en door af
stamm i n g van de vroegere bezitters van land en heerl ijkheid van Mortagne, en dit uit
hoofde van Philippote de Ligne, zuster van Jeanne de Ligne, barones van Mortagne. Hij
beriep zijn rechten op zijn vrouw, g ravin van Haudion, achterkleindochter van Godfried
van Oyenbrugghe e n Phili ppote de Ligne. Op 1 1 april 1 774 stemden de betrokken par
tijen in met een compromis en verdeling. Het land van Mortagne werd voor de helft
toegewezen aan de g raaf van Maldeghem en voor de he lft aan de g raaf van
Montboissier, waarbij deze laatste het kasteel op het fort van Mortagne met de
omliggende landerijen, weiden, bosse n, molens, enz. in Frans gebied kreeg toebe
dee l d , en de h u izen , landerijen, bossen , molens, enz. op Oostenrijkse g rond aan de
g raaf van Montboisier werden toegewezen; als scheidslijn werd de g rensbepaling van
1 6 mei 1 769 aangenome n.
OOSTWINKEL. Die heerlijkheid, palend aan Leischoot. hing af van het feodale hof van
Middelburg . Colaard , h eer van Komen, Ruweschure en Waten, baljuw van Gent van
1 43 1 tot 1 435, kocht ze volgens de heer van G rimarez van Jean Louis" Bij zijn vrouw
Jeanne de Wasière, d ame van Komen, had hij een dochter, Johanna van der Clyte
genoemd , d ie d ame was van Piennes ( Peene) en van Oostwinkel en die huwde met
G hislain van H al ewij n , als bl ijkt uit de schepen registers van Gent over 1 420, f0 30v0• Zij
hadden geen nakomel ingen.
Het is m ij n iet bekend wie de heerlijkheid bezat tot aan de 1 7de eeuw. Van dan af be
hoorde ze toe aan Joos Casembroot, zoon van Ni kolaas, eerste burgemeester van
Brugge, en van Anna Winckelmann . Joos Casembroot trouwde met Sébastienne van
Maldeghem, dochter van Filips, heer van Leischoot, en van Martine van Boonem.
Aangezien ook zij geen kinderen hadden, schonken ze de heerlijkheid van Oostwinkel
op 1 9 augustus 1 637 aan hun achterneef Eugeen Ambrosius van Maldeghem, die
d aarmee heer werd van Oostwinkel en van Lei schoot en deze heerlijkheden doorgaf aan
zijn afstammel i ngen. In 1 755 behoorden Oostwinke l en Leischoot toe aan Jan Walckiers,
baljuw van de Oudburg van Gent en van het ambacht Zomergem.
OUDEMERSSE, Wastine van - . Erfgoed van Margareta van Rode, eerste vrouw van
Willem, heer van Maldegem. Het leen werd in 1 223 verkocht aan de Sint-Baafsabdij van
Gent.
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OUDEWALLE, Wastine van

-

. Een leen, door Willem van Maldeghem verkocht in 1 273.

POEOELBERG. Die heerlijkheid, gelegen bi nnen de parochie Tielt* zuidoostelijk van de
kerk, had een baljuw. De bezitter genoot het recht van markt- en tolgel d , von d recht, het
recht op bastaard- en vreemdelingengoed, enz. Joos van Poedel berg bekwam ze door
schenking vanwege zijn vader en moeder op 1 0 mei 1 608. Ze werd in leen gehouden
van Guil laume Richardot, g raaf van Gameraige, baron van Lembeke, heer van
Dottignies en van Tielt-ten-hove, van zijn leen Tielt-ten-hove.
POELE. Heerlijkheid op anderhalve mijl van leper en Moorslede en op een mijl van de
abdij van Zonnebeke. Het is een kerkdorp dat ook Capella palustris, Poefs cappel of
Capelle te Poele werd genoemd*; zie daaromtrent Gramaye, boek IV, f0 43 . Dierik van
Maldeg hem, zoon van Dierik en van Elisabeth N . . . . " kreeg bij het begin van de 1 3de
eeuw dit domein als apanage en werd de stamouder van de familie van Poele. De heer
lijkheid van Poele bleef van de familie van Dierik tot op het eind van de 1 4de eeuw. Toen
droeg Maria van Poele, dochter van Jan, heer van Poele en schepen van het land van
den Vrije, ze als h uwelijksgeschenk over aan Jan van Moorslede, heer van Stade n ,
overleden in 1 386. Hun e n i g e dochter Anastasia v a n Moorslede ging d r i e h uwelijken
aan, vooreerst met Lodewijk van Lichtervelde, baljuw van Dendermonde en door de
Gentenaren om het leven gebracht in 1 382, vervolgens met Boudewijn van Outer,
burggraaf van leper en heer van Weldene, en ten slotte met Robert van Vlaanderen, rid
der, heer van Elverdinge en van Vlamertinge. Victor van Lichtervelde, een zoon uit het
eerste huwelijksbed , werd heer van Poel kapelle, enz. Hij huwde met Ch ristina van Belle
en overleed in 1 457. Hun zoon Lodewijk erfde de heerl ijkhei d ; hij was gehuwd met
Elisabeth Dammaert. Land en heerlijkheid van Poele werden het erfdeel van hun ou dste
zoon Jan, die ze doorgaf aan zijn dochter I sabel le, gehuwd met G u islain ,' heer van
Noyelle. Hun dochter Isabelle werd dame van Poelkapel le en b racht het als bruidsschat
mee in haar huwelijk met Pierre de Ranchicourt. Hun dochter werd uitgehuwel ijkt aan de
heer van Capres, g rootvader van de g raaf van Henn i n , die in de 1 7de eeuw heer van
Poele werd .
POLLARE. Kerkdorp op een halve mijl van Ni nove en heerlijkheid gehouden van de
Oudburg van Gent. Zij behoorde toe aan Jan de Vos en ging door het huwelij k van zijn
zoon Jan over op Jacqueline van Maldeghem, dochter van G eerard , heer van Scoude.
PULSEGEM of PEPEGEM. Die heerlijkheid is wel l icht in Zeeland te situeren, aangezien
ze van Sibille van Borssele kwam. In de parochie Schel lebelle bestond een leen
Papeghem. In 1 390 was Katherina van Maldeghem, echtgenote van Geerard van
Massemen, dame van Pulsegem, en er waren aangaande die heerlijkheid toen
betwistingen met Soyer Ie Cortroisin, echtgenoot van Clara van Massemen. I n 1 4 1 9 blij kt
de heer van Maldegem nog bepaalde rechten binnen die heerlijkheid te bezitten.
RACHES (Pont à - ). Kerkdorp nabij Flines, tussen Rijsel en Douai , waarvan de naam in
oude documenten i n vele varianten voorkomt: Raisce, Rasse, Raesse of eenvoudigweg
Rache. De heren van Raches worden kasteleins genoem d . De oudste kastelein ons be
kend was Wouter, die als Walterus, castellanus de raiscia voorkomt in een charter van
1 1 76 , geciteerd door André Duchesne. Zie ook Histoire de la maison de Béthune, p. 40,

De naam bleef bewaard als de Poelberg in Tielt.
Mevr. de Lalaing heeft het over de abdij van Sinnebeke, een oude benaming voor Zonnebeke en niet
te verwarren met het nabije Zillebeke; het huidige Poelkapelle ligt iets ten noorden van Zonnebeke.
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en M i raeus, Lib. Notitiarum, f0 440. Deze Wouter had als erfgenaam zijn dochter of
zuster Adèle, d ie huwde met Gérard, ridder, heer van Lalaing en Vorst. Hun dochter,
Mahaut de Lalaing , was dame van Raches en huwde met Willem van Henegouwen, bij
genaamd de Oom, heer van Chäteau-Thiéri-sur-Meuse.
Was ook M aria van Henegouwen , die vóór 1 207 huwde met Filips 1 van Maldeghem,
kasteleine van Raches? Men mag het veronderstellen, vermits die heerlijkheid in het
bezit b l eef van haar nakomel ingen. Toch wordt in de kron iek van Vlaanderen,
toegeschreven aan Denys Sauvage , hfst . XV, p . 36, een Arnoul genoemd als heer van
Raisse in het jaar 1 2 1 4, bij leven d us van Maria van Henegouwe n. Oudegherst, hfst. 1 24,
f0 204, vernoemt een G i l l es de Raesse die in 1 28 1 l i d was van de wettel ij ke kamer.
Jehan de Maudenghien, kastelein van Raisse, komt voor als getu ige in een charter van
Gwijde van Vlaandere n uit 1 288, geciteerd door Oudegherst, hfst. 1 27, f0 208; h ij werd
beg raven in de abdij van Flines. De heer van G rimarez vermeldt zijn epitaaf. Jan van
Maldeghem, zoon van W illem en van Ag nes van Gistel en dus kleinzoon van Maria van
Henegouwe n , was stamvader van de tak der kasteleinen van Raches, d ie een wapen
hadden van goud, beladen met kruis e n twaalf meerltjes van sabel in een zoom van
sabel . In een originele oorkonde van 1 3 1 1 d ie de heer van G rimarez zag bij Lion de
Maulde, heer van Mauroy, wordt een ridder Jehan de Rasse vermel d . Hij zou een zoon
geweest zijn van de vorige en had een broer, Pierre de Rasse, gehuwd met Jeanne de
Lalaing (zie Vanderhaer, Chastelains de Lille, deel I l , p . 220).
RAES, HET DERDE VAN . Een heerlijkheid binnen het ambacht Aardenburg en i n leen
gehouden van hof en heerlijkheid van Maldegem, op last van een paar handschoenen
telkenjare o p Pinkstere n. Op 7 maart 1 392 kwam ze door terugkoop en verwantschap
toe aan Jan van Maldeghem, jongste zoon van Filips V, door overlijden van Aliamus de
Wiquetes, g enoemd Pepijn van Raes, ridder, heer van Esquanes. Na hem werden zijn
zoon Dierik en zijn kleinzoon Roeland van Maldeghem heren van het derde van Raes.
-

REESINGHE

-

zie MALDEGEM.

RODE, TIELRODE of ROO-DRIES. Het hof van Rode bevond zich binnen de parochie
Waasmunster op anderhalve mijl van Moerzeke. Rode wordt elders De Roo of Roo
Driessche genoemd . Op te merken valt dat er op anderhalve mijl van Waasmunster en
even ver van Moerzeke een dorp Tielrode bestaat. De heerlijkheid van Rode had acht
tien achterlenen en werd gehouden van de heerlijkheid van Herzel e . Ik vond dat in 1 455
één van die achterlenen in de parochie Waasmunster, Heeltscede van den Vere
genoemd, in leen en leenhulde werd gehouden van de heer van Maldegem door zijn hof
van Rode.
Rode kwam in het patrimonium van de van Maldeghems door het huwelijk van Maria van
G rimbergen, erfgename van Moerzeke en moeder van Filips V I I . Nadien g ing het door
koop over naar de Van Royens en naar Filips Van der Haghen.
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ROESELARE, NIEUW - . Die heerlijkheid lag i n het oostkwartier, in de polders van het
Vrije, b i n nen het ambacht IJzend ijke, de parochie S i nt-Margriete en in d e
Roeselarepolder. Z e was 1 70 bu nders g root. D e heer h a d er hoge, middelbare e n lage
rechtspraak en het recht van vis- en vogelvangst. De heerlijkheid werd gehouden van
de g raaf van Vlaanderen , van zijn hof van de Burg van Brugge. Op 1 2 november 1 377
werd ze samen met zeventien andere parochies door het doorbreken van de d ijk nabij
Biervliet onder water gezet, en in 1 444 waren er maar 1 4 gemeten meer van over.
I n 1 46 1 was Antoon de Baenst, zoon van Jan, heer van Zandevelde in Veurne-Ambacht
en van N ieuw-Roese lare. Johanna van Lichtervelde, gehuwd met Jan, bastaardzoon van

Ravestein, erfde de heerl ijkheid, d ie nadien overging op hun dochter Johanna van Kleef,
echtgenote van N . . . . . de Bai lleu l . In 1 566 verkocht J ean d ' Estou rmelles, ridder, heer van
Vendeville, enz., ze met nog twee andere lenen aan Joos van Maldeghem, heer van
Leischoot. Zijn afstammel ingen Filips, heer van Leischoot, diens oudste zoon Adolf en
diens opvolger Filips waren allen bezitters van de heerlijkheid, die door deze l aatste zou
vervreemd zij n .
SCOUOE. Het ambacht o f de kastelenij van Scoude was e e n heerlijkheid , gelegen i n

Zeeland , in de Oostwatering van het eiland Zu id-Beveland. Z e bestond u i t zeven kerk
dorpen: Scoude, Meere, Rilland, Eversweert, Oerd ingen, Bath en Hi nkelvoort. Het dorp
van Scoude, op een goede mijl afstand van Reimerswaal , lag op een tamel ijk verheven
plaats en werd gemeenzaam Scoude-hil genoemd .
I n de kroniek van Zeeland van Boxhorn leest men op p . 44 dat op 5 november 1 530 alle
dorpen van dat am bacht en nog een tiental andere overstroomd werden ; in 1 53 1 wer
den Meere, Rilland en Bath opnieuw inged ijkt, maar ze werden andermaal overspoeld
in 1 532.
In de 1 3de eeuw behoorde de heerlijkheid van Scoude toe aan G i l l i s , heer van Scoude.
Zijn dochter Sibille erfde het domein en bracht het in het huis van Borssele door haar
huwelijk met Wu lfard van Borssele, ridder, heer van Souburg . Daarvan bestaat een char
ter, gedateerd 1 294. Floris van Borssele, een van hun zone n , was daarna de bezitter van
Scoude; van hem zijn er charters uit 1 3 1 9 en 1 322. Deze Floris stond aan de zijde van
de g raaf van Namen en werd gedood te Sluis in 1 323. Hij was de broer van Sibille van
Borssele, echtgenote van Fil ip s V, kastelein van Maldegem, en zijn zus b l ijkt zijn erfge
name geweest te zijn. Hoewel ze de titel van dame van Scoude niet voerde, bewijzen
oorkonden uit 1 360 en 1 366 d at die heerlijkheid haar toebehoord e . Haar echtgenoot,
Filips V van Maldeghem, bezette een rente op de kastelen ij van Scoude ten gunste van
zijn dochter Katherina, rente die ook door haar oudste broer Filips werd erkend . Een
transactie in verband met een rente op dezelfde heerlijkheid werd ook nog doorgevoerd
in 1 392, en een nog sterker bewijs is dat Geerard , tweede zoon van Filips VI van
Maldeghem, Scoude in apanage had. In de rekeningen die hij als baljuw van Brugge en
van het Vrije in 1 4 1 7- 1 4 1 9 en 1 422- 1 423 voorlegde, noemt hij zich heer van Scoude en
van Baasrode. Uit de twee huwelijken die hij aangi n g , had h ij drie dochters, die geen
van allen nakomelingen kregen. Toen de derde, Jacqueline, dame van Pol lare, in 1 448
stierf, had ze als algemeen erfgenaam Jean de Sil ly, een verre neef van moederszijd e .
H ij voegde de titel heer van Scoude toe aan al de andere die h i j reeds bezat, e n
daarmee verdween Scoude voorgoed u i t het patrimonium van het huis van Maldeghem.
STEENHUFFEL. De heerlijkheid Steenh uffel kwam bij het huis van Maldeghem door het

huwelijk van I sabel la Clara Eugenia von Kesseler met Eugeen Ambrosius, baron van
Leischoot, in 1 654. Ze zou afkomstig zijn van de fam ilie Micault, afstammelingen van
Jean M icault, schatbewaarder van het G ul den Vlies, en van dame Livine Cats. Op het
eind van de 1 6de eeuw was hun kleinzoon Pierre M icault heer van Steenhuffel . Het
domein werd op 31 juli 1 626 voor 6500 g u l den verpand aan Fréderic Micault, zoon van
Pierre, en op 1 1 mei 1 638 met 2600 gulden er bovenop aan zijn zuster Madeleine Livine
Micault. Zie daarvoor l'Histoire de l'aliénation, engagère et vente des seigneuries du
Brabant van Jacques Le Roy.
Steenhuffel werd nadien het erfdeel van I sabe l l a Clara Eugenia von Kesseler, oudste
dochter van Jean van Kesseler en van Madeleine Livine Micault. Aan dat domein was
het prachtige kasteel van Diepenstein verbonden, de oude residentie van de heren van
Steenhuffel . Men vindt er de besch rijving van in het Grand théatre profane du Brabant
van Jacques Le Roy. Op 25 april 1 685 verhief koning Karel 1 1 de heerlijkheid Steenhuffel
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ten g u nste van Eugeen Ambrosius van Maldeghem, echtgenoot van I sabella Clara
Eugenia von Kesseler, tot waardigheid, titel en voorrecht van g raafschap met als naam
Steenhuffel-Maldeghem .
STOTZINGEN. Dat domein , tegenwoordi g de gebruike l ijke residentie van de g raaf van
Maldeghem, ligt in het koninkrijk WCtrtem berg op vier mijl van Heidenheim, hoofdplaats
van een der veertien g rootbaljuwschappen van Kreis J agst. Het omvat de dorpen
Riedhausen, Bergenweiler, Kattenburg , Lontal, Reuendorf, Stetten en Nieder- en O ber
Stotzingen. N iede r-Stotzi ngen en Riedhausen behoorden toe aan de familie Stain en
kwamen in de 1 8de eeuw in het patrimonium van het huis van Maldeghem.
Leopold Karl, baron van Stain , heer van N i eder-Stotzingen, huwde met dame Margareta
.
von Westernack. Erfgenaam was h u n zoon Frederik, baron van Stain, heer van Niede r
Stotzingen , Riedhausen, Beckenheim , gehuwd met dame Anne Reine, geboren barones
Knorri n g . H u n zoon Karl Ludwig, baron van Stain, was de volgende heer van Nieder
Stotzingen , Riedhausen en Beckenheim . Hij trouwde met dame Française, geboren
barones van Riedheim, en werd o pgevolgd door hun zoon Ferdinand Heinrich, baron
van Stain , heer van N i eder-Stotzingen, Ried hausen en Beckenheim. Ferdinand Heinrich
was kamerheer van Zijne Keizerl ijke en Kon inklij ke Hoogheid, ve ldmaarschalk, luitenant
generaal e n kolonel van een reg iment kurassiers. Hij huwde met dame Anne Désirée de
Joux, g enaamd van Wattevil l e . Hun dochter, jonkvrouw Marie Philippine, barones van
Stain , trouwde op 1 9 december 1 750 met Charles Florent Jose p h , g raaf van
Maldeghem; d oo r haar kwam Stotzingen de fami l ie van Maldeghem toe . Sindsdien is het
domein aanzienlijk uitgebre i d .
TOLRECHT van BRUGGE, GROOT - . Het omvatte twee lenen ter waarde van 8 0 pon
den o p het g root tolrecht van Brugge. Die lenen behoorden in maart 1 282 aan Sohier de
Bai l le u l , ridder, m aarschalk van Vlaandere n, en aan zijn echtgenote Marie de Crois,
d ame van Plai sset. Ze werden op 31 maart 1 483 door Francesco Cavalcanti en zijn
vrouw Margareta van Maldeghem verkocht aan Jan van N ieuwenhove.
TORRE, TEN - . Een leen in M eetkerke, gehouden van de Burg van Brugge en
bestaande uit d rieën dertig gemeten l an d in de parochie Si nt-Pieters-op-den-Dijk; het
was belast met acht leen h u ldes. In 1 448 behoorde het toe aan Filips IX van Maldeghem,
in 1 483 werd het door d iens zuster Margareta verkocht aan Jan van N ieuwenhove. In
1 624 werd het verheven voor Caesar Veran neman , g riffier van het Vrije. Zie ook bij
MALDEGEM.

WARHEM of WARME. Een heerlijkheid die achttien gemeten bos en meersen omvatte en
in leen werd gehouden van de heer van M aldegem en zijn hof van Hallinks. Ze was het
erfdeel van Arnold van Maldeghem, zoon van Filips 1. Zijn afstammelingen zouden de
naam van IJzendijke aannemen. Later kocht Roeland I l van Maldeghem in de
Noord b roeken een leen, Warme genaamd, wat o . i . hetzelfde is.
WAKKEN. Land en heerlijkheid van Wakken bij Kortrijk behoorden in de 1 5de eeuw, van

230 1

1 468 tot 1 473, toe aan G h islain of G helijn Uutenzwan e, raadsheer en kamerling van de
hertog van Bourgondië . Nadien schijnt dat goed overgegaan te z ij n op Filips
U utenzwane, sch ildknaap, die het op 1 4 juli 1 493 verkocht aan André And ries. Een akte
van kwitantie op datum van 1 5 april 1 496 toont aan dat de he�rlijkheid toen gehouden
werd van de prelaat en de abdij van Si nt-Pieters in Gent, en dat ze bestond uit ongeveer
een h alve bunder land, daarbij de vrijheden, heerl ijkheden , recht van het beste kateel.
enz.

André Andries, heer van Wakken, raadsheer en a lgemeen ontvanger van Vlaanderen,
was bij contract van 1 juni 1 484 gehuwd met Maria van Haveskercke. Ze hadden een
zoon, Adolf Andries, die na 1 5 1 0 opvolger werd als heer van Wakken en die deze heer
lijkheid bl ijkbaar bezat tot in 1 538, het jaar waarin hij stierf. Hij had geen nakomelingen.
Zijn zuster C lara was op 2 1 september 1 507 bij contract gehuwd met Antoi ne 1 1 van
Bourgondië, heer van Kapel le 1 . U it dat huwelijk werden meerdere kinderen geboren
onder wie op 1 9 oktober 1 540 de nalatenschap van hun vader en hun oom van moe
derszijde, Adolf Andries, werd verdeel d . Het land van Wakken viel te beurt aan de oud
ste zoon, Adolf van Bourgondië, heer van Kapelle en Wakken en baljuw van Gent. Van
dat ambt deed hij afstand in mei 1 562, en tot in 1 568 werd hij er in opgevolgd door
Antoine l i l van Bourgond ië, heer van Wakken en van Kapel le, d ie huwde met Anna van
Lumme n , genaamd de La Marck. H u n zoon Antoine IV van Bourgondië werd de vol
gende heer van Wakken. Hij huwde op 1 aug ustus 1 58 1 met Anne de Bonnières en in
1 585 werd hij benoemd tot vice-admiraal-generaal ter zee. Hij leefde nog in 1 594; Anne
de Bonnières, zijn weduwe en erfgename, overleefde hem vele jaren , en stierf op 1 8 fe
bruari 1 63 1 .
Hun zoon Karel van Bourgondië bekwam op 8 februari 1 6 1 4 van de aartshertogen de
patentbrieven waardoor Wakken tot baronie werd verheve n. Daari n staat vermeld dat de
heerlijkheid bestond uit twee adel l ijke lenen, gehouden van de aartshertogen en hun
kasteel te Kortrijk: het land van Wakken en de heerlijkheid van Rockegem. Ze had 1 05
achterlenen , bezat de drie g raden van rechtspraak, het recht van het beste kateel, van
verbeu ren en van successie.
O p 1 5 augustus 1 626 verhief koning Filips I V de baronie tot g raafschap ten gunste van
Karel van Bourgondië; die overleed enkele jaren later, op 28 september 1 63 1 . Bij zijn
tweede echtgenote, Marie Anne van B ronckhorst, met wie h ij op 4 februari 1 626 was
gehuwd , had Karel van Bourgondië een zoon Wil lem Karel Francis, die na hem g raaf van
Wakken werd . Op 1 2 augustus 1 658 huwde h ij met Marie Anne Scholastica Van den
Tymple uit Brabant; hij stierf op 28 oktober 1 667. Het g raafschap Wakken ging dan over
op zijn zoon Karel Francis Lodewijk van Bourgondië. De wed uwe-erfgename van
Wakken, Marie Anne Van den Tymple, had de vol l e voogdij over haar zoon tot aan zijn
meerderjarigheid , die hij bereikte in 1 683 . Ondertussen was ze hertrouwd met Philippe
Antoine Dominique, prins van Rubempré en Everberg . Er volgden zware betwistingen
tussen moeder en zoon aangaande de erfenis, en algauw weerklonken in alle recht
banken de aanklachten van de g raaf van Wakken tegen zijn moeder. Zijn dood op 1 6 juli
1 707 betekende nog lang niet het einde van de processen , want toen kwamen nog
anderen i n het spel: de gravin-weduwe van Wakken , die prinses van Rubem pré was
geworden, had ook kinderen uit haar tweede huwe l ijk die zich aand ienden als erfgena
men van hun halfbroer Karel Francis van Bourgondië, terwijl ze zichzelf als zijn erfge
name opdrong.
Ook van de kant van de familie de Haud ion maakte men aanspraak op de nalatenschap
van de graaf van Wakken . De g raaf van Haudion, Charles Donat, was de meest di recte
feodale erfgenaam uit hoofde van Jacques de Cottre l , zijn g rootvader van moeders
zijde, wiens moeder een van Bourgondië was. Beide partijen verdedigden hal sstarrig
hun aanspraken, met tot gevolg langdurige processen voor de gehele afwikkeling van
de erfenis.
HiJ was een natuurlijke zoon van Antoine van Bourgondiê, bijgenaamd de Grote Bastaard, zelf een
natuurlijke zoon van Filips de Goede.
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U iteindelij k werd de heerlijkheid van Wakken toegewezen aan het huis van Haudion, van
waar ze in de famil ie van Maldeghem terechtkwam door het huwelijk van Jean
D om i n ique, g raaf van Maldeghem, met Anne Amour Florence Charlotte Joseph,
geboren g ravin van Haudion, van Wijnegem en van Wakke n. Het zogenaamde goed van
Wakken lag op het eind van de 1 Sde eeuw binnen de parochies Si nt-Baafs-Vijve,
Wielsbeke, Markege m , Wakken en Sint-Eloois-Vijve.
WESSEGEM. Mooie en g rote heerl ijkheid in het dorp Ursel, zich verder u itstrekkend over
Knessel are en andere omliggende dorpen. Ten tijde van de heer van G rimarez had ze
een waarde van meer dan 3000 g ul den 's jaars. In 1 446 was Adam van Vlaanderen,
natuurlijke zoon van heer Victor van Vlaanderen, heer van Ursel en Wessegem . Elisabeth
van Maldeghem e rfde de heerlijkheid en bracht ze daarmee in het patrimon ium van het
h u i s van M aldeghem.
WIJNEGEM. Een heerlijkheid bestaande uit vijf lenen , gehouden van het feodale hof van
Brabant. I n de 1 7de eeuw behoorde ze toe aan Lancelot de Haudion, ridder, heer van
G h ib rechies, P ip paix, Wijnegem, enz" en aan zijn vrouw Gertrude van Honsbrouck. Op
20 j u l i 1 645 werd ze b ij akte van verdeling overgedragen aan hun tweede zoon N icolas
de Haudion, langs wiens d ochter Anne Amour Florence Charlotte ze bij het fami liepatri
mon i u m van Maldeghem kwam.
WONDELGEM (GULLEGEM). Goudelenghem, Gue/deghem en Gue/eghem zijn ver

schillende benamingen voor wat de heer van G rimarez o . i . terecht als dezelfde heer
l ijkheid beschouwde. Het is een kerkdorp, tegenwoordig G u l legem genoemd, op een
kleine mijl afstand van Kortrijk . Als heerlijkheid werd ze gehouden van de graaf van
Vlaanderen en zijn kasteel te Kortrijk. Het domein zou in de 1 3de eeuw het huis van
Rode toebehoord hebben. Maria, dochter van Geerard van Rode, was dame en schoutin
van Wondelgem en bracht de heerlijkheid bij het huis van Maldeghem door haar
h uwelijk met Filips 1 1 1 . Hun dochte r Katherina kreeg het land van Wondelgem als erfdee l ;
d oor h a a r huwelijk m e t Willem van H e ul e , he e r van I zegem , kwam het in he t huis van
I zegem terecht. Na hen werd hun zoon Rogier heer van Wondelgem. Bij zijn vrouw
Margareta van Borssele kreeg hij enkel een dochter, Margareta van Heule, d ie erfge
n ame werd van I zegem, Emelgem en Wondelgem. Zij huwde met Wil lem , heer van
Stavele, burggraaf van Veu rne, en kreeg een zoon, eveneens Wil lem geheten, die op zijn
beurt Wondelgem erfde. Onder zijn kinderen werden de verschillende heerlijkheden
verdee l d ; Jan van Stavele kreeg Wondelgem en I zegem . Hij huwde drie keer en had bij
zijn tweede vrouw Marguerite d 'Antoing meerdere kinderen. Een daarvan, Wil lem van
Stavele, werd heer van Wondelgem.
I n 1 366 bezat Filips VI, heer van Maldegem, nog goed in Wondelgem; met Lodewijk van
Male ruilde hij d ie eigendommen voor land in Knesselare. In 1 425 g ing Filips VI I I een
gel ijkaard ige transactie aan met het Onze-Lieve-Vrouwehospitaal van R ijsel: h ij ruilde
een rente van 45 pond parisis, bezet op bepaalde goederen in Maldegem, voor negen
bunders land in G u l legem. Zie ook IZEGEM.
ZAAMSLAG. Die heerlijkheid i n het Land van Waas is thans een dorp in Zeeuws
Vlaanderen. Ze kwam in de 1 3de eeuw in het patrimonium van het huis van Maldeghem
door het huwelijk van Alix, dochter en erfgename van Arnold, heer van Zaamslag, met
Filips van Maldeghem, ridder, jongere zoon van Fi lips 1 en va11 Maria van Henegouwen.
Filips van Maldeghem, heer van Zaamslag, brak het familiewapen in kleur en metaal en
d roeg op keel een kru is en zoomsgewijs twaalf meerltjes van goud. Hij werd stamvader
van het huis van Zaamslag. Zijn klei nzoon Robert, heer van Zaamslag , was schepen van

het Vrije en werd gedood op 2 1 juli 1 324 b ij een volksoproe r te Kortrij k. Zijn dochter, erf
gename van Zaamslag , was gehuwd met Filips, heer van Axe l , die stierf op 1 7 april
1 32 1 . Hun zoon , eveneens Filips geheten , verkocht de heerlijkheid van Zaamslag aan
G i l l i s Schouteete, ridder, e rfgerec htigd schout van Lokeren en Waasm u n ster,
echtgenoot van Beatrijs, dochter van Jan van Maldeghem, heer van Raes en van
Aartrijke.
ZONNEBEKE, eertijds SINNEBEKE. Kerkdorp met abdij niet ver van Menen; de oude

naam Sinnebeke werd verbasterd tot Sunnebeke en Sonnebeke. Filips 1 verpandde de
tienden van Zonnebeke in 1 207 aan de abdij van Vicog ne. Mathilde van Maldeghem,
dochter van Dierik, werd dame van Zonnebeke door haar huwelijk met Jan , heer van
Zonnebeke. Blijkens een charter van haar broer Franco van Maldeg hem , proost van de
Sint- Donaaskerk te Brugge, leefde ze nog in 1 238. Jan van Sinnebeke was naar men
zegt een jongere zoon van de familie van Sinneghem. Het wapen van Sinnebeke was
oorspronkelijk een vijfblad van goud op ve l d van sabe l ; door de omvorming van de
naam tot Sunnebeke of Zonnebeke werd het vijfblad vervangen door een zon met
'Zestien rechte stralen.
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DOC U M E NT E N 1

Obituarium van de collegiale kerk van Harelbeke

23 Augusti . O bitus Arnoldi de Maldeghem, 30 sol .
27 Octobris. Obitus patris Arnulphi de Maldeghem, 30 sol .
23 augustus. Overlijden van Arnold van Maldeghem, 3 0 schellingen.
27 oktober. Overlijden van zijn vader Arnulf van Maldeghem, 30 schellingen .

1 1 22
Archieven van de Sint-Baafsabdij, Gent

Diploma Caroli boni comitis, q ui confirmat tabulas Roberti comitis avi sui super jure
advocatiae Sti . Bavon is, cum utriusque ordinis primatibus sig natu m . WULFR I CUS et
D ESDI ER DE MALDEG H E M , anno 1 1 22 .
Oorkonde van graaf Karel de Goede, d i e d e geschriften (bepalingen
) van zijn grootvader graaf
Robrecht bevestigt betreffende het patronaatsrecht van Sint-Baafs, getekend samen met de priors van
beide stichtingen. Wulfric en Diederik Van Maldeghem, 1 1 22.
" .

Om dit gedeelte binnen een redelijke omvang te houden, hebben we ons beperkt tot de belangrijkste documenten.
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1 1 52
Archieven van de abdij van Affligem

I n n o m i n e sancte et i n d i v i d u e Tri n itat i s . Ego Theodoricus, Dei g ratia comes
Fland rensi u m , tam presentium q uam futurorum noticie volo commendari, quad terram,
quam in Rodenbruch, curti S. Petri Haffl igemensis adjacentem , Rogerus Gandensis et
C u rtiniacensis castellanus de me in feodum tenebat, mea consensu duobus fratribus
Balduino et Livaino de Prato vendiderit, m i h i q ue pro eadem terra allodium suum
Pudersle redd i derit, et i n feodum de me omnibus filiis suis consentientibus receperit;
postea eandem terram praed icti fratres de Prato ab bati Haffl igemensi Godescalco,
acceptis q u i n gentis marcis, pro remedio animarum suarum in eleemosynam dederint et
coram scabinis Brugensibus in placito q uad viscarrum d icitur eandem donationem
ecclesiae Haffl igemensi confirmaverunt; et ut bonis incaeptis nihil imperfecti resideret,
utri usque partis personae Brugis coram me et baronibus et omnibus meis tam liberis
quam servis convenerunt, et me consentiente et ipsi dono manum apponente, praedic
ti fratres Balduinus et Livain memoratam terram ab bati Haffligemensi legitime reddide
runt et exfestucaverunt. Ut haec ergo traditio in perpetuum rata et inconvu lsa permane
at, scri pto mandari et sigilli mei impressione signari et testium astipulatione volui
roborari.
Rod u l ph us, castellanus Brugensis; Walterus de Teneremundo et Bald uinus, frater ejus;
Rogerus, castellanus d e Gant; Robertus et Simon de Gh istelle; Hen ricus de Aldenburch;
Riquardus de Straten ; Arnoldus de Orscamp ; Freoldus Cneslar; Fastradus de Vechta;
Walterus S p i ri n g ; Herbrandus de Liswege; Reinbal d us de Duddesele; ROBERTUS DE
MALDENG H E M ; Balduinus de Ruenteslo; Gerardus de Udelhai n ; Willelmus de Domo;
Sigerius, filius Bald u i n i de Alost; Lambertus de Rodenburg, etc .
Actum est hoc Brugis, anno ab incarnatione Dni MCLl l , ind ictione prima, comitatus mei
anno XXV l . 1
I n naam van de heilige e n ondeelbare Drie-eenheid . I k Diederik (van den Elzas), bij de genade Gods graaf
van Vlaanderen, wil dat het allen die nu leven en in de toekomst zullen leven bekend zij dat Rogier, kas
telein van Gent en Courtenay*, het land dat hij van mij in leen had , gelegen in Aardenburg naast het hof
van Sint-Pieters van Affligem, met mijn toestemming aan de twee broers Boudewijn en Lieven van Praet
heeft verkocht en mij in ruil daarvoor zijn allodiale goed Pudersle (?) heeft geschonken, dat hij dan met de
instemming van al zijn zonen van mij in leen heeft gekregen; daarna hebben de genoemde broers van
Praet tegen ontvangst van vijfhonderd mark het goed in kwestie aan Godeschalk, abt van Affligem, als
aalmoes geschonken tot heil van hun zielen en hebben ze voor de schepenen van Brugge bij de plaats
die de vierschaar wordt genoemd, deze schenking aan de kerk van Affligem bevestigd. Opdat uit hetgeen
goed was begonnen n iets onvolkomens zou voortvloeien, zijn te Brugge vertegenwoordigers van de
beide partijen voor mij en mijn baronnen en al de mijnen, zo vrijen als laten, samengekomen en hebben
de voornoemde broers Boudewijn en Lieven met mijn instemming en op het teken van mijn hand voor die
schenking, genoemd goed wettig aan de abt van Affligem overgedragen en de halm geworpen* . Opdat
deze schenking voor altijd zou bekend en onaanvechtbaar zijn, is het mijn wil dat ze opgetekend, met mijn
zegel gemerkt en door de getuigen zou bekrachtigd worden.
Rodulfus, kastelein van Brugge; Walter van Dendermonde en zijn broer Boudewijn; Rogier, kastelein van
Gent; Robrecht en Simoen van Gistel; Hendrik van Oudenburg; Rijkaard van Straten; Arnold van
Orscamp; Freoldus van Knesselare; Fastradus van Vichte; Walter Spiering; Herbrand van Lissewege;
Reinbald van Dudzele; Robert van Maldeghem; Boudewijn van R u enteslo; Geerard van Oedelem; Willem
van Huise; Zeger, zoon van Boudewijn van Aalst; Lambert van Aardenburg, enz.

Zie A. Duchesne: Preuves de l 'Hist. de la maison de Guines et de Gari,d, p. 1 04 e.v.
Stadje tussen Auxerre en Nemours in Frankrijk; een dochter van Bou d ewijn V van Henegouwen
( = Boudewijn VI I I van Vlaanderen en 1 van Namen), Yolande, was gehuwd met Pierre de Courtenay.
De halmworp, het wegwerpen van halmen, was een symbolische handeling waardoor de banden
van een vazal ten opzichte van zijn heer weggeworpen, verworpen werden.

Dit werd gedaan te Brugge in het jaar 1 1 52 sinds de menswording des Heren, het eerste indictiejaar*, het
26ste jaar van mijn graafschap.

Omstreeks 1 1 70
Cartularium van Sint-Baafs, Gent

Walterus de Ten remundis, de decima apud Weneswale sive Botreshaude et de decima
in Everghem.
Signum Roberti , decani de Bella. S . Rodo l p h i d e Yseng h e n . S . Godefri d i de
Herd inshem. S. OSTON I S D E MALD ENG H EM . S . Rasonis de Rod . S . Walteri de Bella. S .
Arnoldi de Kalkine.
Walter van Dendermonde, over de tiende bij Weneswalle of Botreshaude* en over de tiende in Evergem.
Handtekening (of merk) van Robrecht, deken van Bailleul ; van Rudolf van Izegem; van Godfried van
Herdersem; van Otto van Maldeghem; van Raas van Rode; van Walter van Bailleu l ; van Arnold van Kalken.

1 1 85
Origineel charter in de archieven van begijnhof De Wijngaard te Brugge

In nomine sancte et i n d ividue Tri nitatis, ame n . Ego Everardus, Dei g ratia Tornacensis
episcopus, omnibus tam praesenti bus q uam posteris i n perpetuu m . Quon iam legitimi
contractus modo memoriae lapsu, modo avaro animi motu , resolvi solent et devocari i n
irritum, recte et pru denter cautum est ut q uo d i nter legitime contrahentes agitur fideli
scripto memoriter teneatur. Notum ergo fieri volumus omnibus Christi fidelibus quod
Gertrudis Brugensis castellana et filius ejus Joannes castellanus, basil icae suae in
Brugis, cum consecraretur in honorem beatae Mariae Virg i n i s , i n dotem ad usum Roberti
capellani i n vita sua et subsequentium de propria suo, decimam scil icet de Lophem et
C .sol. de Gui narden, i i i i r h. tritici de Hobruge ad mensuram brugensem et ii pi sas cass.
in cellario, cum oblationibus et aliis i ncremanti s, et i i libras ad G u i narden ; min isterio
capellani, ad altare xxv l ib ras cere et xx sol idos, ad lampadem etiam ad G u i narden ad
lumina procuranda, voto et rogatu mariti sui piae recordationis Rodul phi Castel lani obli
gata, i n memoriam animae ipsius R . et fi l i i sui comitis Cononis et omn i u m praedeces
sorum suorum , i psa et filius ejus Joannes l i bere contu lerunt. Ut autem haec donatio tam
legitime et devote contracta, rata, l ibera et i nconvulsa permanet, si gi l lorum nostrorum
impressione et subscriptarum personarum attestatione sub anathematis i nterd ictione
corroboramus.
Signum Gerulfi , Sancti Donatiani decani . S . Hugonis de Utkerke, sacerdotis et canoni c i .
S. Eggaberti e t Wi llelmi, sacerdotum. S . Hugonis Ursi e t Willelmi e t Joseph e t magistri
Walteri Hugonis, abbatis, canonicorum. S. Arnulfi, majoris ecclesiae decani . S.
Theodorici, Condatensis decan i . S. Johannis, cantoris et capellani . S. Wille l m i , Sti .

De indictie is een tijdsspanne van vijftien jaar.
WiJ vemoeden dat het hier gaat om Wevelswale in Boekhoute.

Salvatoris deca n i . S . Mathei, canon ici . S . DE S IDER l l , SCOUTH ETE DE MALDEN G H I E M ,
S . lwai n i , dapiferi. S . Walteri , cognomento Pau peris. S . Anselli de Plaissiet. S . magistri
Henrici, cancellarii, q u i approbavit.
Anno dominicae incarnationis M°C0LXXX0V0, consec rationis nostrae X l l l 0, actum Brugis,
1 1 1 1 idus septembris.
I n naam van de h e i l i g e en ondeelbare Drie-eenhei d , amen. I k Everardus, door de genade Gods bisschop
van Doornik, aan allen die zijn en zullen zijn in lengte van dagen. Omdat wettig gesloten overeenkomsten
soms door vergetelheid of door een kwaadwi l l ig opzet worden verdraaid en in twijfel getrokken, wordt het
als goed en vooruitziend beschouwd datgene wat onder wettelijke contractanten wordt overeengekomen,
in een waarheidsgetrouw geschrift vast te leggen. Daarom willen wij dat het alle christengelovigen bekend
zij dat Gertrudis, kasteleine van Brugge, en haar zoon Johannes, kastelein, aan hun kerk in Brugge toen
ze werd toegewijd aan de heilige Maagd Maria, ten behoeve van kapelaan Robrecht bij leven en van zijn
opvolgers, hun tiende van Loppem en 1 00 schell ingen van Guinarden*, 4 hoe!* koren Brugse maat van
Hobrugge en 2 wagen* kaas uit de voorraad, met de offers en aanwas, en twee pond aan Guinarden heb
ben geschonken; voor de dienst van de kapelaan, aan het altaar 25 pond was en 20 schellingen aan
Guinarden voor de verlichting, voor de lampen, hebben zij en haar zoon Johannes, in vervulling van de
wens en het verzoek van haar echtgenoot zaliger, kastelein Rudolf, ter gedachtenis van de ziel van R. zelf
en zijn zoon graaf Cono en al hun voorzaten , u it vrije wil bijgedragen. Opdat deze schenking die wettig
en piëteitsvol is gedaan, bekend, vrij en onveranderd zou blijven, bekrachtigen wij ze met onze zegels en
met de getuigenis van de onderschreven personen, onder dreiging van de banvloek.
Handtekening (of merk) van Gerolf, deken van Sint-Donatiaan; van Hugo van Uitkerke, priester en kanun
nik; van Egbert en Willem, priesters; van H ugo de Beer en Willem en Jozef en van meester Walter Hugens,
abt. kanunniken; van Arnulf, deken van de hoofdkerk; van Diederik, deken van Condé; van Johannes, can
tor en kapelaan; van Willem, deken van Sint-Salvator; van Matheus, kanunnik; van Diederik. schout van
Maldegem; van lwein, tafeldienaar; van Walter, genaamd de Povere; van Anselm de Plaissiet; van mees
ter Hendrik, kanselier, die heeft goedgekeurd.
Uitgevaardigd te Brugge in het jaar 1 1 85 sinds de menswording van God, het 1 3de van onze wijding, op
de 4de iden van september ( 1 0 september).

1 1 89
Origineel charter in de archieven van het Bisdom te Gent

In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Ego Johannes, Dei g ratia Brugensis castel la
nus, p raesenti bus et futuris notum esse volo, quad cum ecclesiae de Papinglo, ubi fra
ter meus Cono, comes Suessionem et Brugensis castellanus, in Ch rista obdormiens
req u iescit n u l l i red ditus n u l l aque beneficia pro eo collata fuerunt, divina tandem inspira
tione ammonitus ex propriis redd itibus meis, de censu videlicet communis officii de
Torholt, L sol. in usum fratrum et sororum i bidem Deo servientium, et X sol . ad lum inaria
p rocuranda, assensu matris meae Gertrudis, ad salutem animae praedicti fratris mei et
d ilectissimi filii mei lvonis ibi in Ch rista q u iescentis et omnium parentum meorum, dedi
i n elemosinam perpetuam j ure ecclesiae Dei possidendam. Statui etiam ut hi redditus
assig nat terminis denominatis, casei videl icet cum X sol. in nativitate Sti. Johannis Bapt.,
re li q u i vero nummi de Torholt in octava Sti. Remigii, per manum castellani persolvantur.
Statutum est autem communi deli beratione fratrum et nostra, quad nihil de praenomina
ta e lemosina ad usum alterius quam p raenominatae domus transferatur, et quad in sae
ped icta ecclesia, ubi unus antea servierat, duo deinceps serviant sacerdotes. Ut autem

De betekenis van de uitdrukking de -, ad Guinarden is ons niet echt duidelijk; wellicht slaat ze op
de " blanc guénar", een Franse, zilveren koninklijke munt.
Inhoudsmaat; 1 hoet koren Brugse maat is ongeveer 1 72 liter.
Weegmaat; een Brugse "waghe" komt overeen met ongeveer 55 kg.

haec legitima donatio, quam pro mea parentumque meorum sal ute ac supernae remu
nerationis i ntuitu l ibere coram hominibus caeterisque idoneis testibus concessi, firma et
i nconvulsa permaneat, p raesentem chartem sig i l l i mei appensione et legitimorum testi
um subnotatione corroborari curavi .
S . Henrici, abbatis Sti. Bavonis. S . Bal d uin i, abbatis de Echolt. S . Bal d u i n i de Tornaco.
S . Theodorici de Beverne. S . lwani de Roke ngem . S. D ES I D E R l l , scotethi de
Maldenghem. S . Willelmi de Clesnar. S . Balduini de Cl esnar. S . Hugonis, decani Sti .
Donatian i . · S . Gisel berti de Heila. Actum a p u d Papinglo, a n n o domin icae incarnationis
M°C0LXXX0V l l l l0, iiiia maii, reg n ante domino nostro J hesu Ch rista.
Si quis autem donationem hanc tam leg itime factam su btrahere vel i n irritum revocare
praesumpserit, offensam Dei omnipotentis et omnium sanctorum ejus incu rrat et vincu
lo anathematis et aeternae damnationis, donec reci puerit et ad satisfactionem venerit,
succumbat.
In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. I k Johannes, door Gods genade kastelein van
Brugge, wens dat de huidige en toekomstige generaties het volgende bekend zij: om reden dat er aan de
kerk van Papinglo waar mijn broer Cono, graaf van Soissons en kastelein van Brugge, in Christus' vrede
rust, geen inkomsten of schenkingen voor hem zijn gedaan, heb ik, aangespoord door goddelijke inge
ving, van mijn eigen inkomsten, namelijk van de cijns van het ambacht Torhout, met instemming van mijn
moeder Gertrudis, 50 schellingen ten behoeve van de broeders en zusters die God daar d ienstbaar zijn
en 1 0 schellingen om te voorzien i n licht geschonken als bestendige aalmoes volgens het recht van Gods
Kerk. en dit voor het zielenheil van mijn eerder genoemde broer en van mijn zeer geliefde zoon Ivo die
daar in vrede rusten en voor al mijn verwanten. Ik heb ook bedongen dat die inkomsten op vastgestelde
dagen, de kazen met 1 0 schellingen op het feest van de geboorte van Johannes de Doper, het andere
geld uit Torhout tijdens de octaaf* van de heilige Remigius, door de zorg van de kastelein zouden bezorgd
worden. I n gemeenschappelijk overleg met mijn broers is bepaald dat niets van de voornoemde aalmoe
zen een andere bestemming mag krijgen dan het genoemde gesticht, en dat in de meergenoemde kerk
waar totnogtoe één priester de diensten deed, er voortaan twee zouden zijn. Opdat deze wettige schen
king, die ik tot mijn heil en dat van mijn verwanten en voor hun beloning in den hoge uit vrije wil heb
gedaan tegenover de leenmannen en andere waardige getuigen, van kracht en bestendig zou zij n , heb
ik deze oorkonde laten bekrachtigen door het aanhechten van mijn zegel en de ondertekening van de
wettige getuigen.
Handtekening (of merk) van Hendrik, abt van Sint-Baafs; van Boudewijn, abt van ten Eekhoute; van
Boudewijn van Doornik; van Diederik van Beveren; van Yvan van Rokengem; van Dierik, schout van
Maldegem; van Willem van Knesselare; van Boudewijn van Knesselare; van Hugo, deken van de Sint
Donaaskerk; van Gijzelbert van Heille. Opgesteld bij Papinglo, de 4de mei van het jaar 1 1 88 sinds de
menswording en de heerschappij van onze heer Jezus Christus.
Moge hij die deze gewettigde schenking zou willen aanvechten of in twijfel trekken, bij God en al zijn hei
ligen in ongenade vallen en de kluisters der eeuwige verdoemenis ervaren, tot hij dit intrekt en tot inkeer
komt.

1 1 98
Oorkonde in de abdij van Sint-Bartholomeus ten Eekhoute

I n nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Ego Balduinus. Fland riae et Hainoniae
comes, notum et palam esse volo, tam praesenti bus quam futuris, quod terram i l l am
quae fuit Rod berti de Outra Curtrah i , quam a me in feodum tenuit, quam postea Jacobus
monetarius de consensu et vol untate mea sub eodem feodo habendam ab i pso

Acht dagen. namelijk een kerkelijk hoogfeest of de herdenkingsdag van een belangrijke heilige,
plus de zeven dagen daaropvolgend , die nog in het teken staan van het voorbije feest en besluiten
met een bijzondere plechtigheid.
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Rod berto comp aravit, q uae videl icet terra jacet in confinio parochiae de Suenkerca et
de M etkerca, et in confinio parochiae Sancti-Salvatoris, i llam, inquam, terram a praedic
to J acoba monetario in manus meas resignatam, auditie jud icia hom inum meorum tune
praesentium quad de terra illa possem facere quidquid ve llem , et habito super hoc salu
bri consilio, p ro anima patris mei et m atris meae et in rem issionem peccatorum meorum,
i l lam saepedictam terram, ab omni j ugo servitutis et servitio absolutam et l iberam,
Johan n i , abbati de Echout, nomine ecc lesiae suae, et successoribus suis in perpetuam
dedi elemosinam. R iq uardus vero, filius Lamberti Sobds (?), quandam terram i n
Suenkerca, a p raed icta ecclesia Sancti Bartholomei emptam e t hab itam, in manus meas
guerpivit. Ouam eandem terram ipse Riq uard us, facto mihi hom inio, sub eodem feodo
et servitio a me recepit, quo terra suprad icta, scilicet quae fuit Rodberti de Outra
C u rtrah i et postea J aco b i, mihi prius fuerat obl igata. Ne ergo, quad bene et pie factum
est morbo o b livionis vel mala pertu rbationis in dubium revocetur in posterum, l itteras
istas scribi et testimonia s i g i l l i nostri et testium q u i p raesentes aderant feci communiri.
S. Gerard i , Fland riae cancelari i . S . Gerardi de Bel len. S. TH I RK I N I , castellani de
Maldeghem , S . Egidii de Odenghem, S . Lamsini de Roya. S. Fromaldi de Wingina. S.
Gerardi de Ledern. Actum Domin icae incarnationis anno M°C0nonagesimo Vl l l0, Brugis,
in tem p l o Sancti Donatian i , V0 idus februarii ( Et e rat infra pendens in cera rubra sigillum
Bald u i n i , comitis Flandriae).
I n de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. I k Boudewijn, graaf van Vlaanderen en
Henegouwen, wens dat hetgeen volgt betreffende een stuk land, aan iedereen nu en in de toekomst
bekend en duidelijk zij. Bedoeld land is gelegen in het grensgebied van de parochies Zuienkerke en
Meetkerke en in het grensgebied van de parochie van Sint-Salvator. Het behoorde toe aan Robert van
Outra Curtrahi, die het van mij in leen hield, en werd nadien door Jacob de Munter met mijn toestemming
en volgens mijn wil van dezelfde Robert afgekocht om het evenzo in leen te houden. Voornoemde Jacob
de M unter heeft er, zo ik zeg, in mijn handen afstand van gedaan, en na het inwinnen van het advies van
mijn mannen toen aanwezig aangaande wat ik met dat land zou kunnen of willen doen, heb ik het, na rijp
beraad daarover, tot heil van mijn vader en moeder en ter vergeving van mijn zonden, vrij en ontlast van
elke dienstbaarheid en dienst, aan Johannes, abt van ten Eekhoute en zijn opvolgers, ten bate van zijn
kerk, als eeuwige g ift geschonken. Wat meer is, Rijkaard, de zoon van Lambert Sobds (?), heeft een stuk
land in Zuienkerke, door de voornoemde Sint-Bartholomeusabdij gekocht en in haar bezit, in mijn handen
overgedragen en het, na m ij leenhulde gebracht te hebben, van m ij ontvangen onder hetzelfde leenrecht
en dezelfde dienstverplichting als het hiervoor vermelde land dat van Robert van Outra Curtrahi en nadien
van Jacob was.
.
Opdat hetgeen goed en met piëteit gedaan is door vergetelheid of kwaad opzet in de toekomst geen aan
leiding tot twijfel zou geven, heb ik dit document laten schrijven en er als getuigenis mijn zegel en dat van
de aanwezige getuigen laten aan hechten.
Handtekening (of merk) van Geerard, kanselier van Vlaanderen; van Geerard van Belle; van Dirkin, kas
telein van Maldegem; van Egidius van Odegem; van Lamsin van Roye; van Fromaldus van Wingene; van
Geerard van Ledern.
Gedaan te Brugge i n de kerk van Sint-Donatiaan, in het jaar 1 1 98 sinds de menswording des Heren, de
Vde iden van februari'. (En eronder hing het zegel i n rode was van Boudewijn, graaf van Vlaanderen).
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9 februari.

1 1 98- 1 20 1
Archieven van d e Bijloke te Gent

In nomine sanctae et individuae Trin itatis. Ame n . Ego Balduinus, Dei g ratia Fland riae et
Hainoniae comes, omnibus tam futu ris q uam praesentibus notum esse volo, quad p ro
mea uxorisque meae Mariae, sed et omnium tam p raedecessorum q uam meorum sal u
te successorum, donavi Deo et perpetuae virgini Mariae, ad domum quae dicitur Clusa,
aliquantu lum silvae meae, cujus donationis positio his terminis coartatur, a via videl icet
quae ducit versus Calf usque ad Marum, etc . Anno Dom ini 1 1 98.
Processu vero temporis, anno Verbi incarnati 1 20 1 , donavi p raedi ctae domui ad vi nari
um, molendinum et domui necessaria facienda, quatuor bonnaria terrae meae nemoro
sae, pro mea uxorisque meae Mariae salute. Hujus autem donationis meae testes
fuerunt: Frater Sigerus, q uondam Gandensis castellanus; Gerardus de Roden; Rolinus
et Bernardus, officiales; Dirkinus et Balduinus, scu ltetus de Lokern; Cono de Ravescoet;
Simon de Varnewyc; LANCELOTUS DE MALDENG H E M ; Wil lelmus de Mate ; Balduinus,
filius Sigeri venatoris; Walterus, Willelmus, Balduinus, forestari i ; BalduimJs de Voralta;
Balduinus Amman , et mu lti alii.
I n naam van d e heilige e n ondeelbare Drie-eenheid. Amen. I k Boudewijn, door Gods genade graaf van
Vlaanderen en Henegouwen, wens dat aan ieder in de toekomst en in het heden bekend zij dat ik, voor
mijn heil en dat van mijn vrouw Maria, maar ook voor het heil van mijn voorzaten en van mijn nakomelin
gen, aan God en Maria-altijd-Maagd, aan het huis dat de Kluis* wordt genoemd een partijtje bos heb
geschonken, waarvan de ligging begrensd wordt door de weg die van Call tot de Moer leidt, enz. Ten jare
1 1 98.
Na verloop van tijd, in het jaar van het mensgeworden Woord 1 20 1 , heb ik tot heil van mijzelf en dat van
mijn echtgenote Maria aan het voornoemde huis vier bunders* bebost land geschonken, het nodige voor
de wijnbouw, voor het malen en voor het huishouden. Van deze schenking waren m ijn getuigen: Broederer
Sigerus, vroeger kastelein van Gent; Geerard van Rode; Rolinus en Bernardus. officialen* ; Dierik en
Boudewijn , schout van Lokeren; Cono van Raveschoot; Simoen van Vaernewyck; Lancelot van
Maldeghem, Willem van Marke; Boudewijn, zoon van Zeger de jager; Walter, Willem, Boudewijn, forestiers;
Boudewijn van Voralta; Boudewijn Amman, en vele anderen.

1 207
Archieven van de Sint-Donaaskerk te Brugge

Ego Villelmus, patruus marchionis Namucensis, notum facio tam futuris quam presenti
bus, q uod Philippus, castel lanus de Maldeghem, pignori obligavit ecclesiae Viconiensi
medietatem decimae suae quae tenebat apud Suenkercke, pro octingentis libris flan
drensibus, usque ad VI I annos, et elapsis septem annis a Philippo vel ab herede suo
redimi poterit, ita tarnen ut eam non ponat in manum alienam. Et quia uxor Ph i l i p p i , vide
l icet fi lia mea, dotalitium suum habet super medietatem totius feodi quad tenEt de comi
te Flandrensi, assensu marchionis Namucensis et judicia nobilium virorum Flandriae,
scilicet Willelmi , castellani Sancti - Audomari, Mi kaelis de Harnes, Balduini de Commines,

O.i. gaat het hier om de priorij Ter Kluizen in Sint-Gillis-Waas, afhangende van de Gentse Sint
Pietersabdij.
Oppervlaktemaat; 1 bunder komt overeen met 3 gemeten, 1 gemet is in het Brugse 44a 23ca.
Geschoold jurist, in principe een geestelijke, in naam van de bisschop belast met procedures en
uitspraken volgens kerkelijk recht.
=
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Walteri d e Formeseles, Gerard i de Sotengem, Gileberti , castellani l nsulani, super resi
d uam partem decimae est assignata. Philippus vero indempnem volens conservare
ecclesiam, plegium et ostagium me constituit, quod per filiam meam vel per heredem
suum su per hac invadiatione jam d ictae ecclesiae nullum eveniet periculum. Ut autem
h aec pactio firma permaneat et inconvu lsa, presens scriptum sig i l l i mei appensione et
testium annotatione feci communiri.
S. Laurentii de Campania. S. Willelmi et G erard i , filiorum meorum. S. Eustacii, cellarii de
Viconio. Actum anno g ratiae M°CC0V l l , mense julio, apud Brugas in Flandria.
I k Willem, oom van de markgraaf van Namen, maak bekend aan allen van de huidige en van de komen
de generaties dat Filips, kastelein van Maldegem, de helft van de tiende die hij bij Zuienkerke had, tegen
achthonderd ponden Vlaams heeft laten verpanden voor de kerk (abdij) van Vicogne voor een periode
van zeven jaar, en dat hij of zijn erfgenaam ze na verstrijken van die zeven jaar zal kunnen terugkopen,
zonder het in vreemde handen te laten overgaan. En omdat de echtgenote van Filips, mijn dochter, als
,
bruidsgift de helft heeft van het hele leen gehouden van de graaf van Vlaanderen, met instemming van
de markgraaf van Namen en onder oordeel van de edelen van Vlaanderen, met name van Willem, kaste
lein van Saint-Omer, M ichaël van Harnes, Boudewijn van Komen, Walter van Voormezele, Geerard van
Zottegem, en van Gilbert, kastelein van Rijsel, is ze aangesteld over het overblijvende deel der tiende.
Filips die de kerk vrij van nadeel wil houden, stelde m ij aan als borg en garant opdat er door mijn doch
ter of haar erfgenaam omtrent deze transactie geen kwalijk gevolg zou overkomen aan de genoemde
kerk. Opdat deze overeenkomst van kracht zou blijven en onaangevochten, heb ik dit document door het
aanhangen van mijn zegel en door ondertekening van getuigen doen bekrachtigen.
Handtekening (of merk) van Laurens van Campania (Kempen?), van mijn zonen Willem en Geerard en van
Eustachius, kelderwaarder* van Vicogne. Gedaan in de maand juli van het gezegende jaar 1 207, bij
Brugge in Vlaanderen.

1 207
Archieven van de Sint-Donaaskerk in Brugge

N otum sit un iversis, tam p resentibus quam futuris, quod ego Philippus, castellanus de
Maldeghem, pig nori obligavi ecclesiae Viconiensi medietatem decime de Suenkercke
pro octingentis l i b ris flandrensis monete, cum omni ea integritate qua eam possidebam.
lta quod nee ego nee heres meus, nee aliquis ex parte mea eam redimere poterit i nfra
septem annos; sed elapsis septem annis, med ietatem d icte decime redimere potero de
anno in annum i n medio martio, sic tarnen ut eam in manum al ienam non ponam. Et quia
uxor mea dotalitium habet super medietatem totius feodi q uod de comite flandrensi
teneo, super aliam medietatem decime, coram marchione Namucensi, Flandrie procu
ratore, j ud icia nobilium virorum curie Flandrie, assignavi, scilicet Arnulfi, comitis de
Ghines, Willermi, castellani Sti . -Audomari, G i l leberti , castellani l nsulan i, Walteri, castel
lani Duacensis, Balduini de Commines, Walteri de Formeseles, Gerardi de Sothengem.
Ut autem ecclesiae providerem indempnitati, Philippum march ionem Namucensem,
Flandrie procuratorem, super his observandis plegium constitui et ostagium; fidejus
sores etiam alios constitui idoneos q u i per omnia in dempnem tenentur reddere eccle
siam: videlicet Philippum de Wastina, Gossuinum de Vichte, Walterum de Sum bergem,
Franconem de Praet. l nsuper grangiam meam et aisentiam et proventum trium mensur
arum terre quas ibidem habeo, nomine elemosine d u rante obligatione ecclesie conces
si, quam bona fide tenetur conservare. Et si aliquid inde damni even iat, non tenetur illud
ecclesia resarci re. Ego etiam interposita fide firmavi, quod n�mquam artem vel ingeni
um queram per quod ecclesia habeat detrimentum. Et si forte contingat occasione mei
242
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vel meorum ecclesiam damnum incurrere, totum teneor restituere. I n hujus rei testimoni
um presentem paginam conscribi feci, et sigilli mei appensione muniri. Actum Bergis in
Flandria, anno g ratiae M°CC0V l l , mense j u l io.
Het z i j iedereen nu en in de toekomst bekend dat ik Filips, kastelein van Maldegem, de helft van de tien
de van Zuienkerke volkomen en ongeschonden zoals ik die bezat, voor achthonderd pond Vlaams geld
heb doen verpanden aan de kerk van Vicogne, zó dat noch ik noch mijn erfgenaam noch iemand van mijn
kant ze zal kunnen terugkopen binnen de zeven jaar, maar dat i k na verloop van zeven jaar, half maart
van jaar tot jaar de helft van de bedoelde tiende zal kunnen terugkopen, evenwel zonder die in vreemde
handen over te dragen. En vermits mijn echtgenote de helft van het gehele leen dat ik van de graaf van
Vlaanderen houd als bruidsschat heeft, heb ik voor de andere helft van de tiende in tegenwoord igheid van
de markgraaf van Namen, procureur van Vlaanderen, de raad van edelen van het hof van Vlaanderen aan
gesteld, zoals Arnulf, graaf van Guines, Willem, kastelein van Saint-Omer, Gi llebert, kastelein van Rijsel,
Walter, kastelein van Douai, Boudewijn van Komen, Walter van Voormezele, Geerard van Zottegem. Om
de kerk geen nadeel te doen heb i k Filips, markgraaf van Namen en procureur van Vlaanderen, aange
steld om daarvoor borg en garant te staan. Ook andere geschikte borgen heb ik aangesteld die ertoe
gehouden zijn de kerk onbenadeeld te houden, zoals Fil ips van Waasten, Goswijn van Vichte, Walter van
Zonbergen, Franco van Praet. Daar bovenop heb ik mijn schuur en het gebruiksrecht en de opbrengst
van drie gemeten grond die ik daar bezit, als aalmoes voor de duur van de overeenkomst aan de kerk
toegekend, die ze te goeder trouw moet beheren. En mocht er toch enig nadeel zij n , dan zal de kerk niet
verplicht zijn dit te vergoeden. Ook verklaar i k op mijn eer dat ik nooit enige arglist of spitsvondigheid zal
toepassen waardoor de kerk nadeel zou ondervinden. Mocht het toch gebeuren dat de kerk door m ij of
de mijnen schade moet lijden, dan zal ik ertoe gehouden zijn die te vergoeden.
Als getuigenis daarvan heb ik dit geschrift laten opstellen en het doen bekrachtigen door het aanhangen
van mijn zegel. Gedaan te Bergen in Vlaanderen, in juli van het gezegende jaar 1 207.

1 208
Archieven van de collegiale kerk van Harelbeke

Boduinus de Praet, Philippus, castellanus de Maldeghem . . . . . Noverint . . . . . quod
Gerardus de Maldeghem et Machtildis uxor sua de med ietate decime . . . . . ecclesie
Harlebecensi . . . . . pignori obligaverint. lta quod pred ictam eccl esiam a servitio feodi et
ab omni exactione liberam dimittimus quamdiu eam tenue rit . . . . . anno 1 208.
Boudewijn van Praet, Filips, burchtheer van Maldegem . . . Het zij bekend . . . . . dat Geerard van Maldeghem
en zijn echtgenote Mathilde over de helft van de tiende . . . . de kerk van Harelbeke . . . . . hebben doen verpanden. Aldus dat genoemde kerk van feodale dienst en alle verplichting vrijgesteld wordt zolang ze dit
houdt . . . . Ten jare 1 208.

1217
Originele oorkonde, in de 1 7de eeuw in het bezit van Mr. Vanderstraeten te Brugge

Ego Johanna, Fland riae et Hainon iae comitissa, omn ibus notum facio tam futuris quam
p raesentibus, q uad karissima consanguinea mea domina Maroia, uxor dilecti et fidelis
mei Balduini de Praet, emit erga me centum et quinque bonaria wastinae meae, quas ei
mensurari feci . - Testes Sigerus, castel lanus Gandensis, Gerardus de Sottinghem,
Walterus de Somerghem, Oliverius de Poka, N icolaus de Somerghem. Actum apud
Maleam, feria secunda post festum Omnium Sanctorum, anno Dom ini M°CC0 septimo
decimo.

I k Johanna, gravin van Vlaanderen en Henegouwen, maak aan allen van huidige en toekomstige genera
ties bekend dat mijn zeer geliefde nicht vrouwe Marije, echtgenote van mijn dierbare en getrouwe
_ van Praet, honderd en vijf bunders ruig land van mij heeft gekocht, dat ik voor haar heb laten
Boudew11n
u itmeten. - Getuigen hiervan zijn Zeger, kastelein van Gent, Geerard van Zottegem, Walter van
Zomergem, Olivier van Poeke, Nikolaas van Zomergem. Gedaan nabij Male, de maandag na Allerheiligen
van het jaar des Heren 1 2 1 7.

1 220
Origineel in de familiearchieven

Ego Philippus, caste l l anus de Maldenghem, notum fac io omnibus presentem paginam
i ns pecturis, q uod dedi Reinaldo de Coienghem, famulo meo, totam decimam de
Sauhinczeele veterem et novam de me in feodo usque in perpetuum, et i pse Reinaldus
debet m i h i d are ann uatim u n u m par cirotecarum , ad recognitionem hujus feodi. Hoc
erat factum super pontem apud Resinkes, in nocte nativitatis Domin i ; et hoc cognoscunt
homines mei, scil icet dom i n u s Dirkinus de Maldenghem, frater meus, Henricus de
Dorent, Joannes de Donc, Willelmus Monachus, Balduinus Caldarius. Ut hoc ratum per
maneat, m unim ine sig i l l i mei feci confirmari . Actum anno Dom ini M°CC0vicesimo.
I k Filips, burchtheer van Maldegem, laat aan allen die dit geschrift zullen zien, weten dat ik aan mijn die
naar Reinhout van Kooigem de volle oude en nieuwe tiende van Sauhinczeele voor altijd in leen geef;
Reinhout zal mij als erkenning van dat leen jaarlijks een paar handschoenen geven.
Dit is overeengekomen op kerstavond op de brug van Reesinghe, en bekend aan mijn mannen Dierik van
Maldeghem, mijn broer, aan Hendrik van Doren!, Johannes van Donk, Willem de Muynck, Boudewijn
Caldarius. Opdat deze overeenkomst bestendig zij, heb ik ze met mijn zegel laten waarmerken. Gedaan
in het jaar des Heren 1 220.

1 225
Archieven van de collegiale kerk te Harelbeke

Nos Boidinus, dominus de Praet, Philippus de Zomerghem et Walterus de Hula. Noverint
q uod Lambertus Hallinck de Maldenghem, m i les, medietatem decimae suae q uam ab
ecclesia tenet eidem ecclesiae p ro 30 l i b. flandrensibus pignori obl igat, anno 1 225.
Wij Boudewijn, heer van Praet, Filips van Zomergem en Walter van Heule. Het weze bekend dat Lambert
Hallink van Maldegem, ridder, de helft van de tiende die hij van de kerk heeft, voor 30 pond Vlaams geld
aan dezelfde kerk dient in pand te stellen 1 225.
-

1 229
Archieven van de Sint-Donaaskerk te Brugge

244 1

U n iversis praesentes litteras inspecturis, G uerricus, decanus. christianitatis de Sancto
Leodeg ario, et Robertus, presbyter de Helekin, salutem in Domino. Noverit universit� s
vestra, quod nobis mul ier Maria, relicta Philippi quondam castellani de Maldenghem, in
nostra praesentia constituta, ad quod eramus deputati de mandato domini episcopi

Tornacensis, dotalitium suum quod obtinebat sive assignamentum a dicta Ph i l i p po,
Willelmo, filio s u o primogen ito, l ibere resignavit, f ide interposita, recognoscens quad
hujusmodi resignationem non fecerat aliquo motu inducta vel vi coacta, sed ad hanc
processerat spontanea voluntate, ut d ictus primogenitus sibi posset melius in suis
necessariis providere. I n cujus rei testimonium praesens scriptum ego G h uericus, deca
nus christianitatis de Sancto Leodegario, nomine mea et Roberti presbyteri, quia idem
Robertus sigillum non habuit, feci sigilli mei munimine roborari , et nomi ne i l l orum qui
interfuerunt subnotari . S. Willelmi de Spier, Egid i i , capellani de He l e ki n, p resbyteroru m .
S . Henrici, mi litis, de Ie Peckerie, E g i d i i , clerici, de Spi er, Baldu i n i , fam u l i dictae Mariae.
Actum i n ecclesia de Spier, anno Dom ini M °CC0XXIX, mense januario .
Aan allen die dit document zullen lezen, Guerricus, deken van de christenheid van Sint-Leodegarius en
Robertus, priester van Helkijn, onze groet in de Heer. Het zij u allen bekend dat dame Maria hier aanwe
zig, weduwe van Filips, eertijds burchtheer van Maldegem, voor ons die daartoe aangezocht zijn door de
bisschop van Doornik, vrijwillig afstand doet van de bruidsschat die zij kreeg van genoemde Filips ten
voordele van haar oudste zoon Willem, en dit te goeder trouw, daarbij erkennend dat ze deze afstand niet
doet op enig aandringen of onder geweld, maar uit vrije wil , opdat de genoemde oudste zoon beter in
staat zou zijn voor zichzelf in het nodige te voorzien. Ter bevestiging daarvan heb ik Guerricus, deken van
de christenheid van Sint-Leodegarius, in mijn naam en in d ie van priester Robertus die geen zegel heeft,
dit geschreven en door mijn zegel laten bekrachtigen, en met de namen van hen die erbij waren laten
onderschrijven.
Handtekening (of merk) van Willem van Spiere en van Egidius, kapelaan van Helkijn, priesters, van
Hendrik, ridder, van Le Peckerie, van Egidius, klerk, van Spiere, en van Boudewijn, dienaar van genoem
de Maria. Opgesteld in de kerk van Spiere, in de maand januari van 1 229.

1 23 1
Origineel charter van de collegiale kerk van Sint-Salvator te Harelbeke

Ego Desiderius, miles de Maldeghem, et Eufemia uxor mea, etc . omnem decimam nos
tram de wastina E lemme et de Wostwincle wastina, que ad nos hered itario jure specta
re dignoscitur, q uam in pheodo a nobili viro Willelmo, castel lano de Maldeghem, tene
bamus, cum omnibus apendentiis, etc" ecclesiae Harlebecensi , etc . , per judicium
parium nostrorum , etc" vendidimus, etc " anno 1 23 1 .
Ik Diederik van Maldeghem, ridder, en Eufemia mijn echtgenote, enz" hebben ons volledige tiende van
het ruigland Elemme en van het ruigland van Oostwinkel dat ons uit erfrecht toekwam en dat we in leen
hielden van de edele heer Willem, burchtheer van Maldegem, met al zijn afhangende, enz. , met de goed
keuring van onze verwanten, enz., verkocht aan de kerk van Harelbeke, enz . , ten jare 1 23 1 .

1 232
Archieven van de Sint-Donaaskerk te Brugge

lllustri viro Ferrando, Flandriae et Hannon iae comiti , Maria rel icta quondam Philippi, cas
tellani de Maldeghem , salutem et quidquid potest servitii et honoris. Cum per judicium
curiae Flandrensis et per assignamentum Philippi q uondam mariti mei super mediet
atem decime de Suenkercka, quam Willelmus, filius meus, in manu sua tenebat, dotali
tium meum habuerim; ego pietate materna attendens, quam necesse habebat d ictam
medietatem decimae vendere vel impignorare ecclesiae Beati Donatiani Brugensis, in

cujus personatu erat, ad preces suas consensi, quod dictam medietatem decimae de
Suenkercka praefatae ecclesiae p ro septingentis et sexaginta l ibris flandrensibus usque
ad duodecim annos p roxime instantes pignori obligaret; volens praefatam ecc/esiam
indempnem servare, d ictam medietatem decimae de Suenkercka, q uae fuit dotalitium
meum, ab omni j u re dotalitii mei q uitam et l iberam clamavi. Et rogo i n quantum possum
ut vos, tamquam dominus, d ictam obl igationem et dicti dotalitii mei quiticlamationem
faciatis fideliter et firmiter obsevare, et l itteras vestras patentes testimonia/es super hoc
dictae ecclesiae conferre dignemini. Actum anno Domini M°CC0XXX0 secu ndo, mense
j u l io .
Aan de doorluchtige Ferrand, graaf van Vlaanderen e n Henegouwen, vanwege Maria, weduwe van Filips,
eertijds burchtheer van Maldegem, gegroet en alle blijken van dienstbaarheid en eer. Aangezien i k bij oor
deel van het hof van Vlaanderen en bij geschrift van wijlen m ijn echtgenoot Filips de helft van de tiende
van Zuienkerke die mijn zoon Willem in handen heeft, als dotatie heb; aangezien ik met moederlijke toe
wijding verwacht dat hij het nodig had de gezegde helft van de tiende te verkopen of te verpanden aan
de kerk van Sint-Donaas te Brugge onder wiens patronaat het was, ben ik op zijn verzoek ingegaan om
de gezegde helft der tiende van Zuienkerke voor zevenhonderd zestig ponden Vlaams aan de voor
noemde kerk te laten verpanden voor de komende twaalf jaar. Om de genoemde kerk van nadeel te vrij
waren, verklaar ik de helft van de tiende van Zuienkerke waarvan sprake, die mijn bruidsschat was, ont
last en vrij van elk erfrecht. En ik vraag met aandrang dat gij, als heer, de bedoelde verbintenis en haar
vrijstelling van lasten getrouw en nauwgezet zoudt doen naleven, en u zoudt verwaardigen uw patent
brieven als getuigenis daarvan aan de gezegde kerk over te maken. Gedaan in juli van het jaar des Heren
1 232.

1 232
Archieven van de Sint-Donaaskerk te Brugge

Ego Wille/mus, castellanus de Maldenghem, notum facio universis tam presentibus
q uam futu ris, quod dominus Philippus, pater meus, pignori obligavit ecclesiae Beati
Donatiani Brugensis med ietatem decime sue de Zuen kercke in cuj us personatu sita est,
p ro octingentis li bris /egitime monete f/andrensis, cum omni ea integritate quam eam
possidebat . Quam obligationem ratam habeo, et firmam approbo eandem, secundum
quod in litteris Philippi patris mei et domini Gossui n i , q uondam episcopi Tornacensis, et
Philippi, q uondam marchionis Namurcensis, plenus continetur. Residuam vero medie
tatem d icte decime, exceptis quadringentis garbis q uas dicte ecclesiae Beati Donatiani
p ro remedio anime Ph i l i ppi patris mei perpetuo concessi annuatim percipiendas, de
consensu et bona vo/untate Margarite uxoris mee et Philippi fratris mei, pignori obligavi
eidem ecclesiae pro septingentis et sexaginta l ibris /egitime monete flandrensis, ita
quod nee ego, nee h eres meus, nee aliquis ex parte mea eam redimere poterit infra d uo
decim annos instantes; sed elapsis d uodecim annis medietas dicte decime a me vel
herede meo de anno in annum redimi poterit in medio martii, sic tarnen ut non ponatur
i n manum a/ienam. Quod si in medio martii plenarie per prefatam summam pecunie
quam recepi redempta non fuerit, fructus sequentis aug usti annuatim ecclesia recipiet
memorata. l nsuper g rangiam meam et aysentias et proventum trium mensurarum terre
quas ibidem habeo, nomine elemosyne du rante obligatione ipsi ecclesiae concessi, ita
tarnen q uod si grangia combusta vel deteriorata fuerit, ecclesia non tenebitur recom
pensare. Ego etiam et uxor mea et Philippus frater meus interposita fide firmavimus.
q uod numq uam artem vel ingenium queremus, per q uod eccl èsia prefata de d icta deci
ma habeat detrimentum. Et si forte contingat occasione mei vel meorum ecclesiam dam
num incurrere, totum teneor restituere. Fidejussores etiam alias constitui idoneos qui per

omnia ecclesiam de d icta obligatione servare tenentur indempnem, videlicet dominum
Philippum de Wasti na, dominum Balduinum de P raet, dom i n u m D i rc k i n u m d e
Maldenghem , e t dominum Leon ium de Morkerke, quorum s i g i l l a in testimoni um hujus
fidej ussionis his l itteris sunt appensa. I n hujus rei testimonium presentem paginam con
scribi feci , et sigilli mei appensione muniri. Actum anno M°CCXXX l l , mense j u lio.
I k Willem. burchtheer van Maldegem, breng aan allen die nu zijn en d i e n o g zul len komen ter kennis dat
heer Filips, mijn vader. de helft van zijn tiende in Zuienkerke volledig onbelast zoals hij het in bezit had,
aan de kerk van Sint-Donatiaan te Brugge, onder wiens patronaat het ligt, in pand deed stellen voor tach
tig pond wettig Vlaams geld. Die verbintenis heb ik bekrachtigd en bevestig ik nog steeds, volgens de
inhoud van het document van mijn vader Filips en van heer Goswijn, destijds bisschop van Doornik, en
van Filips, markgraaf van Namen. De andere helft van de tiende in kwestie, met uitzondering van de veer
tig schoven die de genoemde kerk van Sint-Donatiaan jaarlijks en voor altijd toekomen voor het zielenheil
van mijn vader, verpand i k met instemming en volle wil van mijn echtgenote Margareta en van mijn broer
Filips aan dezelfde kerk voor zevenhonderd zestig pond wettig Vlaams geld, dusdanig dat noch ik noch
mijn erfgenaam noch iemand uit mijn omgeving ze zal kunnen terugkopen binnen de twaalf komende
jaren. Eens die twaalf jaar verstreken, zal het mij of m ij n erfgenaam mogelijk zijn van jaar tot jaar half maart
de gezegde tiende terug te kopen, zo nochtans dat ze n iet in vreemde handen mag komen, en dat. indien
half maart het volledige genoemde bedrag dat ik ontvangen heb niet zou terugbetaald zijn, de gezegde
kerk jaarlijks de oogst van de volgende augustus zal krijgen. Bovendien sta ik mijn schuur en het gebruiks
recht en de opbrengst van de drie gemeten grond die ik daar heb, gedurende de tijd van de overeen
komst als aalmoes af aan de genoemde kerk, zodanig echter dat indien de schuur zou afbranden of ver
nield worden de kerk niet zal verplicht zijn d ie te vergoeden. Ook geven ik, m ijn echtgenote en m ijn broer
Filips ons woord dat we nooit door misleidend of kwaad opzet zullen beogen de voornoemde kerk in ver
band met de gezegde tiende, enig nadeel te berokkene n . En mocht de kerk toch door mij of door toedoen
van de mijnen enige schade overkomen, dan verbind ik er mij toe die geheel te vergoeden. Ik heb ook
andere betrouwbare borgen aangesteld die ertoe gehouden zijn de kerk voor alle nadeel te behoeden,
met name heer Filips van Waasten, heer Boudewijn van Praet, heer Dirkin van Maldeghem en heer Leo
van Moerkerke, van wie de zegels als bewijs van hun borgstelling aan d it document zijn gehecht. Als
getuigenis van deze beschikking heb ik deze oorkonde doen opstellen en ze doen voorzien van mijn
zegel. Gedaan in de maand juli van 1 232.

1 233
Familiearchieven

Ego Joanna, Fland riae et Han noniae comitissa, notum facio universis presentes litteras
inspecturis, q uad cum Dirkinus de Maldeghem mi les quandam wastinam de Broch in
Maldeghem existentem, de me i n feudum tenuisset, et ecclesie de Bodelo qui ndecim
libras Fland riae singulis annis in redditibus infra octavas Sti . Remigii percipiendas ven
didisset, et predicte ecclesie super eandem wastinam percipien das de triginta tri bus
boneriis perpetuo assignasset, et assignatio facta de dicta wastina cum ad meum feu
dum spectaret locum et " . . . perpetuum de mea assensu habere non deberet, tandem
pro remedie anime mee factam assignationem tam a me quam hered ibus meis ad peti
tionem utriusque partis gratis approbavi , et i n hujus rei testimonium presentes litteras
ecclesie de Bodelo sigilli mei munimine roboravi . Actum Brug is, anno Domini mil lesimo
CC0XXX0 tertio, mense aprilis.
I k Johanna, gravin van Vlaanderen e n Henegouwen, laat aan allen d i e d i t document zullen inkijken, weten
dat aangezien (of: toen) ridder Dirkin van Maldeghem een ruigland de Broeke in Maldegem van mij in leen
hield en dit aan de kerk van Baudelo verkocht voor vijftien ponden Vlaams i n renten, jaarlijks binnen de
octaaf van Sint-Remigius te ontvangen, en aan de voornoemde kerk bovenop (de inkomsten) uit dat ruig
land, (de inkomsten van) drieêndertig bunders (land, grond) voor altijd toewees, en hij, eens de toewijzing
van genoemd ruig land voltrokken , naar mijn leengoed keek en " " . voor altijd met mijn instemming niet
moest hebben. heb ik toch de overeenkomst, die zowel door mij als door mijn erfgenamen voor het heil
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van mijn ziel was gemaakt, op vraag van beide partijen gratis toegekend, en als bewijs daarvan voor de
abdij van Baudelo, onderhavig document met mijn zegel laten bekrachtigen. Gedaan te Brugge, in april
van het Jaar î 233.

1 233
Archieven van de abdij van Baudelo

Ego D i rkinus de Maldeghem, miles, notum facio tam p resentibus quam futuris p resen
tem paginam inspecturis, q uad ecclesia St.e Marie de Baudeloo Cisterciensis ordinîs
emit a me et legitime acquisivit 1 5 l i b ras annui redd itus in perpetuum recipiendas, ad
wastinam meam de B roco apud Maldeghem, excluso omni servito vel censu, quam was
tinam in feudum tenui a domino Flandriae et Artesiae comite et Flandriae et Hannoniae
comitissa. I n testimon ium p remissorum presentibus sigillum meum appendi. Egoque
D i rkinus presentem paginam s i g i l l i mei munimine roboravi. Actum anno Dom ini 1 233,
mense novembri.
I k Dirkin van Maldeghem, ridder, maak kenbaar aan allen die dit document nu o f i n d e toekomst zullen
inzien, dat de kerk van Onze-Lieve-Vrouw van Baudelo van de orde der cisterciënzers, van mij gekocht
en wettig verworven heeft een jaarlijkse rente van î 5 pond, voor eeuwig te ontvangen, op mijn ruigland in
de Broeke bij Maldegem, vrij van alle d ienstbaarheid of cijns; die grond had ik in leen van de heer graaf
van Vlaanderen en Artesië en van de gravin van Vlaanderen en Henegouwen. Tot bevestiging van het
voorgaande heb ik hieraan mijn zegel gehecht. En ik Dirkin heb dit document met mijn zegel bekrachtigd.
Gedaan in de maand november van het jaar î 233.

1 238
Archieven van de Bijlokeabdij te Gent

F" Brugensis prepositus et Flandrie cancellarius, omnibus presentes litteras inspecturis
in Dom ino salutem . Noverint un iversi quad d i lectus nepos noster, dominus Wil lelmus,
castel lanus de Maldeghem, et dilecta soror nostra domina M. de Sinnebeke, qui nunc
vivunt, et karissimus frater noster dominus D i rkinus de Maldeghem, ac dilecta soror nos
tra domina B. de Axel e bene memorie, dum viverent, omnes solemniter ad preces
nostras ben ignum adhibuerunt assensum, ut decimas l i n i quas in parochiis de
Maldeghem et de Somerghem jure hereditario possedimus, dilectis in Ch risto abbatisse
et conventui de Portu Beate Marie Gandensis in elemosinam conferremus perpetuo pos
sidendas, medietatem ad opus conventus et aliam medietatem ad sustentationem hos
pita/is juxta idem monasterium constituti " " . Et sic hab ito predictorum omnium heredum
nostrorum assensu, tandem pred ictas decimas in manus venerabilis Patris Dom ini W"
Tornacensis episcopi, solemniter contul i mus, in sustentationem predictarum monialium
et hospita/is p refati perpetuo convertendas. Datum anno Dom ini M. CC .XXX octavo,
mense augusto.
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F(ranco), proost van Brugge en kanselier van Vlaanderen, aan allen die deze oorkonde zullen inkijken
onze groet in de Heer. Het weze elkeen bekend dat onze neef Willem, burchtheer van Maldegem, en onze
geliefde zuster vrouwe M. van Zonnebeke, beiden in leven, en onze dierbate broer Dirkin van Malde? hem
en onze geliefde zuster vrouwe B. van Axel zaliger gedachtenis, toen ze nog leefden, allen plechtig op
ons aansporen zijn i ngegaan om de vlastienden die wij door erfrecht bezitten in de parochies al degem
en Zomergem, aan onze in Christus' naam beminde abdis en aan het klooster Haven van Marra .rn Gent
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als aalmoes en tot bestendig bezit te schenken, de ene helft ten behoeve van het klooster en de andere
helft voor het onderhoud van het (Bijloke)hospitaal naast het klooster . . ". Al het voornoemde aldus door
onze verwanten aanvaard , hebben wij de voornoemde tienden, die voor altijd moeten omgezet worden tot
onderhoud van de voornoemde monialen en van het voornoemde hospitaal, plechtig in handen gegeven
van de eerbiedwaardige vader en heer W. , bisschop van Doornik. Gegeven in de maand augustus van
het jaar 1 238.

1 238
Archieven van de Bijloke te Gent

F. , B rugensis prepositus et Flandrie cancel larius, omnibus presentes litteras i nspecturis
salutem in Domino. Noverint u n iversi , quad decimas lini jacentes in parochia de
Maldeghem et de Somerghem, q uas hered itario j u re ten uimus, pro sal ute anime nostre
ac p ro animabus antecessorum nostrorum, d i lectis in Ch rista abbatisse et conventui de
Portu Beate Marie Gandensis i n puram elemosinam contu limus i n perpetuum pacifice
possidendas , et huic donationi nostre dominus Wilhelmus, castellanus de Maldeghem,
nepos noster ad preces nostras adhibuit benignum assensu m . I n robur et memoriam
predictorum presentes litteras scribi fecimus et sigilli nostri appensione muniri. Datum
anno Domini M°CC0XXX octavo, mense augusto.
F(ranco), proost van Brugge en kanselier van Vlaanderen, aan allen d ie d it document zullen inkijken, onze
groet in de Heer. Het zij allen bekend dat de vlastienden die wij in de parochies Maldegem en Zomergem
door erfrecht bezitten, tot heil van onze ziel en van de zielen van onze voorzaten , als zuivere aalmoes heb
ben overgedragen aan onze in Christus beminde abdis en aan het klooster Haven van Maria i n Gent, om
die voor altijd in vrede te bezitten; aan die schenking heeft onze neef heer Willem, kastelein van
Maldegem, op ons verzoek zijn welwillende goedkeuring gegeven. Ter bekrachtiging en bewaring van het
h iervoor gezegde, hebben wij dit geschrift laten opstellen en laten voorzien van ons zegel h ieraan
gehecht. Gegeven in de maand augustus van het jaar 1 238.

1 239
Uittreksel uit een oorkonde van de Duinenabdij

Universis Christi fidelibus, ad quad presens scriptum pervenerit, Franco, prepositus
Brugensis, Flandrie cance l lari us, salutem in Domino. Scire volumus u niversitatem ves
tram, q uad cum abbas et conventus de Dunis ex una parte, et O l iverius nepos noster,
filius bone memorie domini Joannis de Axla, et Phil ippus de Maldeghem, cognatus nos
ter, et Aelidis, domicella de Samslachte uxor ej us, ex altera, compromississent in nos,
etc. Ordinavimus ut d icti O liverius et Philippu s cum uxore sua Ae l i da domice l l a de
Samslachte, etc . Oliverius dedit pro se Walterum de Axla, avuncu l um suum, et domi num
Joannem d e Poele, etc. Actum G andavi , anno Domini MCCXXXI X mense martio.
Franco, proost van Brugge en kanselier van Vlaanderen, aan alle christengelovigen die dit geschrift
bereikt, onze groet in de Heer. Wij willen dat het u allen bekend zij dat de abt en de gemeenschap van
de Duinenabdij enerzijds, en onze schoonbroer Oliverius, zoon van wijlen heer Jan van Axel, met Filips
van Maldeghem, onze neef, en zijn echtgenote Aleidis, vrouwe van Zaamslag anderzijds, zich er voor ons
toe verbonden hebben, enz. Wij hebben bepaald dat gezegde Ol iverius en Filips en zijn vrouw Aleidis,
dame van Zaamslag, enz. Oliverius schonk voor zichzelf " " . zijn oom Walter van Axel en heer Jan van
Poele, enz. Gedaan te Gent in de maand maart van het jaar des Heren 1 239.

1 24 1
U ittreksel uit een charter van d e Duinenabdij

Nos Arnulphus decanus, totumque capitulum Cu rtracensis ecclesie, etc. O uod cum
contoversia diu fuisset i nter ecclesiam de Dunis et homines nostros Philippum de
Maldeghem et Ae lidam domice l l am de Saemslac h , uxorem ejus, et O l iverium de Axla et
Hu gonem Sobe cum uxore sua, etc. Postmodum vero Roem de Lokerne, maritus relicte
Philippi de Maldeghem cum eadem uxore sua, etc. Datum anno Dom ini MCCXLI , mense
apri l i , feria tertia post resurrectionem Dom i n i .
Wij Arnulf, deken, e n het voltallige kapittel van de kerk van Kortrijk, enz. Daar e r sinds lang een geschil
was tussen de abdij van Ter Duinen en onze lieden Fil ips van Maldeghem en zijn echtgenote Aleidis, vrou
we van Zaamslag , en Oliverius van Axel en Hugo Sobe met zijn echtgenote, enz. Daarna bovendien Roem
van Loker met zijn echtgenote, de weduwe van Filips van Maldeghem, enz. Gegeven in de maand april
van het jaar des Heren 1 24 1 , de dinsdag na het feest van de Verrijzenis.

1 24 1
Archieven van de Sint-Donaaskerk te Brugge

Nos Arnulphus de Audenaerde, Walterus de G histella, Egidius de Brugis, prepositus
Duacensis, c lericus domini comitis Flandrie, et Balduinus de Ball iolo, notum facimus
omnibus p resentes l itteras inspectu ris, quad cum inter karissimum dominum nostrum,
Thomam , comitem Flandrie et Hannonie, et Johannam uxorem ej us comitissam ex una
parte, et dom i n u m G uilielmum de Maldeng hem ex altera, contentio verteretur super j us
ticia q u am petebat d ictus G u i l ielmus in nemore de Alscod et in appendentiis ejus et in
hospitibus m anenti bus in toto p roci ntu ad dictum nemus spectante, inter nos ex utraque
parte extitit compromissum , ita quad, inqu isita veritate de jure d icti G uilielmi, si ipsum
i nveniremus jus aliquod habere i n p redictis, per nos excambium de d icta jure acci pere
tenentur. Nos autem h ab ita deliberatione et treactata de predictis, et intellectis et exa
m i natis meritis d icte cause, de consensu partium concorditer protu limus dictum nostrum
in hoc modum : Videlicet quad d ictus Gui l ielmus qu itet penitus et absolvat dictos comi
tes et comitissam ab omni im petitione quam erga eos supra predictos intendebat, nihil
j u ris sibi reservans in eisdem, et pro tantum dictus G ui l ielmus debet habere medietatem
omnium forefactorum in officio de Maldenghem proven ientium undecumque, et dominus
comes similiter aliam med ietatem, videl icet tam in pandationi bus, arrestationibus et bus
tingis, quam i n q uibuscumque aliis forefactis sive magnis sive parvis, et debet d ictus
G u i l ielmus, salvis pred ictis omnibus, placcare, pandare et arrestare ex parte domini
comitis. Et i pse dominus comes ponet scabinos et amovebit apud Maldenghem pro sua
volu ntate. In cuj us rei testimonium p resentes l itteras scribi fecimus et sigillorum nostro
rum munimine roborari. Actum apud Mal leam , anno Domini MCCXL primo, in die beati
Valenti n i .
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Wij Arnulf van Oudenaarde, Walter van Gistel, Egidius van Brugge, proost van Douai e n klerk van de heer
g raaf van Vlaanderen, en Boudewijn van Bailleul maken aan allen die dit document zullen inzien, het vol
gende bekend: aangezien er zich een overeenkomst opdringt inzake een dispuut tussen onze zeer gelief
de heer Thomas, graaf van Vlaanderen en Henegouwen en zijn vrouw gra� Î[l Johanna enerzijds, en heer
Willem van Maldeghem anderzijds over de rechtsuitoefening die deze laatste vorderde in het gehucht
Aalschoot en het omliggende en over degenen die binnen bedoeld gehucht hun verblijf hebben, is het
tussen beide partijen tot een wederzijdse oplossing gekomen, dusdanig dat, mochten we na onderzoek
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van de j uiste toedracht inzake het recht van genoemde Willem, tot de bevinding komen dat hij er inder
daad rechten kan doen gelden, hij geacht wordt een verdeling daarvan te aanvaarden. Na bespreking en
overleg over de kwestie, stellen we, met het inzicht door het onderzoek verkregen en met de wederzijdse
instemming van de partijen, het volgende voorop: aangezien genoemde Willem afstand neemt van alle
aanspraak die hij jegens de graaf en de gravin maakte betreffende het voornoemde en zich daaromtrent
geen enkel recht toeëigent, zal hij de helft bekomen van alle boeten , van welke aard ook, die binnen het
ambacht Maldegem geïnd worden, en zal de heer graaf overeenkomstig de andere helft bekomen, zowel
van inbeslagnemingen, aanhoudingen en boetegelden als van andere delicten, grote of kleine, en moet
genoemde Willem, in de geest van al het voorgaande, in naam van de g raaf aanklagen, in beslag nemen
en aanhouden. En de heer graaf stelt naar zijn goeddunken zelf de schepenen aan en af i n Maldegem.
Ter bevestiging daarvan hebben we dit document doen schrijven en het door het aanhechten van onze
zegels doen bekrachtigen. Gedaan nabij Maldegem, op Sint-Valentijnsdag van het jaar des Heren 1 24 1 .

1 250
Uittreksel uit een oorkonde i n het famil iearchief, B. 28

Ego Willelmus, dominus de Maldenghem, etc " in honorem Dei genetricis Marie, beate
Barbare et omnium sanctorum, et ob remed ium anime mee, animarum item Agnetis de
Ghistella et Margarete de Wastina, quondam uxorum mearum , quamdam cape l laniam
i nstitui i n ecclesia de Maldenghem . . . anno 1 250.
I k Willem, heer van Maldegem, enz" heb ter ere van de Moeder Gods Maria, van de heilige Barbara en
van alle heiligen, en tot heil van m ijn ziel en die van wijlen mijn beide echtgenotes Agnes van G istel en
Margareta van Waasten, een kapelanij gesticht in de kerk van Maldegem " . in het jaar 1 250.

1 255
Archief van de kerk te Harelbeke

Philippus, castellanus et dominus de Maldenghem, significat W. Tornacensi episcopo,
q uomodo Wi llelmus, pater suus, miles, dominus de Maldenghem (se annum 1 8 agente
et ut primogenito consentiente) instituit duas capellanias in ecclesia parochiali de
Maldeghem in honorem Dei, genitricis Marie, SS. Aman di, Barbare et omnium sancto
rum, ob remedium anime sue, et Agnetis de Gistella et Margarete de Wastina, uxorum
suarum. Et assignavit singulis capel laniis 1 5 libras flandrenses annui red d itus. Unus
dieet quotidie missam ad altare S. Barbare , cui assignantur multi parvi redditus, scilicet
1 5 libras, et alter, etc. q uotidie ad altare S. Amandi, cujus assignamentum 1 5 l ibrarum
stat super quatuor molendinis de Maldenghem. Redd itus ibidem specificantu r minuta
tim pro sacrista. Item 20 solidos q uos redditus, etc . prom ittit se suppleturum de aliis suis
bonis, si defectus fuerint, etc. Datum anno 1 255 . Hoc adjecto quad alter eorum qui fuerit
req uisitus tenebitur ven ire ad domum domini de Maldenghem apud Resinghem domini
ca celebraturus, quo etiam die in mensa sua et hered um suorum prandebit. Voluit item
pater suus q uad collatio dictarum capel laniarum ad capellaniam Harlebecensem in per
petuum debeat permanere.
Filips, kastelein en heer van Maldegem, brengt W" bisschop van Doornik, ter kennis dat hij destijds op
zijn achttiende handelde en als eerstgeborene instemde met de stichting van twee kapelanijen i n de
parochiekerk van Maldegem door zijn vader Willem, ridder en heer van Maldegem, ter ere van God , van
ziin Moeder Maria, van de heiligen Amandus en Barbara en van alle heiligen, en dit tot lafenis van zijn ziel
en die van zijn echtgenotes Agnes van Gistel en Margareta van Waasten . En aan elke kapelaan kende hij
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een jaarinkomen toe van 1 5 ponden Vlaams. De ene zal dagelijks een mis opdragen aan het altaar van
de heilige Barbara, waaraan verscheidene kleine renten verbonden zijn ter waarde van 1 5 ponden, en de
andere, enz. dagelijks aan het altaar van Sint-Amandus, waarvan het inkomen bezet is op vier molens te
Maldegem. Ook de vergoeding voor de koster is nauwkeurig bepaald. Eveneens 20 schellingen aanvul
lende inkomsten enz. uit andere goederen heeft hij bestemd voor het geval er een tekort zou zijn, enz. Op
datum van het jaar 1 255. Met die toevoeging dat één van beiden volgens dienst, ertoe gehouden is naar
de woonst van de heer van Maldegem te Reesi nghe te komen om er de zondag te vieren, waar hij dan
mee zal aanzitten aan zijn tafel en die van zijn opvolgers. Het was ook zijn vaders wil dat het aanstel
lingsrecht in de voornoemde kapelanijen voor altijd zou toekomen aan de kapelnij van Harelbeke.

1 257
Familiearchief.

U n iversis p resentes litteras i nspecturis Philippus, domicellus de Maldenghem, sal utem
in Domino. U niversitati vestre notum fac io, q uod cum ecclesia de Thosan , ratione
q uatuor boneriorum prati jacentis in Borkella, viginti et septem sol idos mihi solvet annu
ati m, ad preces q uarundam personarum d icte ecclesie, prefatum censum remisi eccle
sie mem orate . l taq ue deinceps pro quolibet boneriorum predictorum d uodecim dena
rios flandrenses m i h i solvet. Ut autem hec mea concessio sepedicte ecclesie
i mposterum inviolabiliter perseveret, presenti cartule sigillum meum duxi apponendum.
Actum anno Domini M CC L septimo.
Filips, heer van Maldegem, aan allen die dit document inkijken, gegroet in de Heer. I k maak u allen
bekend dat, waar de abdij van Ter Does! mij jaarlijks zevenentwintig schellingen betaalt voor vier bunders
land gelegen in Burkel, ik op vraag van enige personen van die abdij de voornoemde cijns heb verlaagd .
Vandaar d a t z e m i j voortaan voor de genoemde bunders twaalf schellingen Vlaams dient t e betalen.
Opdat deze gunst aan de meergenoemde abdij in de toekomst onaangevochten zou zij n , heb ik aan dit
document mijn zegel laten bevestigen. Gedaan in het jaar 1 257.

1 263
Archief van de Sint-Baafsabdij in Gent.

U n iversis presentes l itteras inspecturis, Philippus, dominus de Maldenghem, miles, et
El izabetha, d i lecta uxor mea, in Domino salutem . Noverit universitas vestra, quod nos
p ro maxima uti l itate nostra et onere debitorum in q u i bus tenebamur astricti su blevando,
legitime vendid imus ecclesie Sti. Bavonis Gandensis, tempore Theodorici bone memo
rie, venerabilis abbatis d icte ecclesie, viginti unam l ibras et quinque solidos flandrenses
annui redditus super q uadraginta q uatuor et dimidio boneriis terre nostre vel circiter,
pau lo p lu s vel minus, jacentis in parochia de Maldenghem, in loco qui d icitur Biest. et
ci rca locum q u i d icitur Brouc, pro ducentis et viginti quinque libris flandrensibus, bone
et legalis monete, nobis a d icta ecclesia in bona et bene numerata pecunia totaliter ad
nostram voluntatem bene persol utis, et in communes usus debitorum nostrorum con
versis evi denter, de q u i bus quadraginta quatuor et d idimio boneriis terre, secundum
legem et consuetudinem patrie, per judicium scabinorum qui Gle d icta terra habent judi
care, leg itimam fecimus resignationem, werpitionem et effestucationem, cum omni jure
et melioratione que habebamus vel in posterum habere aut recuperare potuerimus in
eisdem, ad o p us ecclesie supradicte, ita q uod dicti scabini super hoc a nobis legitime

moniti et conj urati, habita deliberatione debita, per legem et per j udicium dixerunt, quad
omnia que i n h ujusmodi venditione sunt necessaria, rite essent peracta. De q u i bus 44
et dimidio boneriis terre supradictis, d icta Sti Bavonis ecclesia quatuordecim boneria
sita in loco et circa locum q ui dicitur Brouc, de q uibus nobis septem l i b re flandrenses
annui redditus singulis annis termino statuto et deb ito solebant perven i re , hereditarie
possidet et perpetuo possidebit; rel iqua vero triginta et dimidium boneria terre d iversi
homines sive hospites parochie suprad icte a d icta ecclesia ad perpetuum annuum cen
sum hereditarie possidebunt, de quibus perpetuo solvent annuatim dicte ecclesie tre
decim l ibras, preter triginta denarios flandrenses et quinq uaginta octo capones in
solemnitate Sti Bavonis, promittentes pro nobis et nostris successoribus dicte eccl esie
d icta quadraginta quatuor et dimidium boneria terre contra omnes warand izare. lta quad
dicta ecclesia totam dictam terram cum suo redd itu ac proventu et melioratione in per
petuum li bere et absolute valeat possidere et q u iete. Preterea sciendum est quad nos et
successores nostr i , prout nos annuum censum, in quo dicta terra domino comiti est obli
gata, dicta comiti perpetuo singulis annis termino statuto solvere debemus, et d ictam
ecclesiam ab eadem qu itare et conservare indempnem ac immunem. Si autem dictam
cartam aliquo modo futuris temporibus pejorari aut deperdi contingat, ita quad innova
tione indigeat, nos ac nostri successores post nos ipsam appensione si gi l lorum nostro
rum i nnovare debemus, dum a d icta ecclesia fuerimus requisiti. In cujus rei testimonium
et munimen presentes l itteras sigillorum nostrorum munimine duximus roborandas.
Datum anno Domi n i m i llesimo d ucentesimo sexagesima tertio, mense octobtri .
Filips, heer van Maldegem, ridder, en mijn geliefde echtgenote Elisabeth, aan allen die dit document zul
len inkijken, onze groet in de Heer. Het zij aan allen bekend dat wij voor ons meeste nut en tot verlichting
van de schulden die ons gekluisterd houden . ten tijde van Theodorik zaliger, destijds eerbiedwaardig abt
van de Sint-Baafsabdij in Gent, wettelijk aan die abdij een jaarlijkse rente van eenentwintig pond en vijf
schellingen Vlaams hebben verkocht, afkomstig van ongeveer vierenveertig en een halve bunders g rond,
weinig meer of min, liggende in de parochie van Maldegem op de plaats genaamd de Biest en omtrent
de plaats genaamd Broeke, voor tweehonderd vijfentwintig pond Vlaams goed en wettig geld, ons door
de genoemde abdij in goed en gereed geld volkomen naar onze wil behoorlijk uitbetaald , en naar gewoon
gebruik van onze schuldenaren geheel voldaan. Aan de vierenveertig en een halve bunder grond hebben
we, volgens de wet en de gewoonte van het land, naar het oordeel van de schepenen die over de gron
den in kwestie bevoegd zijn , wettelijk verzaakt, er afstand van gedaan en de halm geworpen, met alle
recht en betering die we erover hadden of in de toekomst hadden kunnen hebben of terugkrijgen, ten
behoeve van genoemde abdij. derwijze dat de genoemde schepenen, door ons daartoe wettelijk aange
maand en samengekomen, na het nodige beraad, voor wettig en geldig hebben verklaard dat alles wat
voor dergelijke transactie is vereist, naar behoren volbracht was. Van de voornoemde 44 en een halve
bunders grond heeft de genoemde abdij van Sint-Baafs er veertien, gelegen in en omtrent de plaats die
Broeke genoemd wordt en waarvoor ze gewoon waren ons telkenjare op een vast tijdstip een jaarlijkse
rente van zeven ponden Vlaams uit te keren, in erfbezit, en die zal ze voor altijd bezitten; de overige der
tig en een halve bunders zullen verscheidene lieden of ingezetenen uit de voornoemde parochie
(Maldegem), voor een bestendige jaarlijkse cijns van de genoemde abdij in erfbezit houden, waarvoor ze
aan die abdij voor altijd dertien ponden aflossen, naast dertig penningen Vlaams en achtenvijftig kapoe
nen• op het feest van Sint-Bavo, met de belofte aan ons en onze opvolgers, de gezegde vierenveertig en
een halve bunders grond voor de genoemde abdij tegen alles te waarborgen, zodanig dat d ie abdij het
volledige areaal met zijn rente en opbrengst en verbetering voor altijd vrij. volkomen en ongestoord kan
bezitten. Bovendien moet geweten zijn dat wij en onze opvolgers, naarmate wij de jaarlijkse cijns die voor
die grond aan de heer graaf verschuldigd is, voor altijd jaarlijks op een vast tijdstip aan genoemde heer
graaf moeten aflossen, en de genoemde abdij daarvan ontlasten en schadeloos houden en vrijwaren.
Mocht het echter gebeuren dat eerder genoemd document op een of andere wijze in de toekomst zou
vernield of verloren raken, zodanig dat er een nieuw nodig is, dan moeten wij en na ons onze opvolgers,
dat vernieuwen met aanhechting van ons zegel als we daar door de genoemde abdij toe verzocht wor
den. Tot getuigenis en bestendiging daarvan hebben wij dit document met onze zegels laten bekrachti
gen.
Gegeven in de maand oktober van het jaar des Heren twaalfhonderd drieënzestig .
Gesneden, vetgemeste hanen.
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1 2731
Archieven van het Sint-Janshospitaal te Brugge

I n nomine sancte et i ndividue Trinitatis, Patris et Filii et S pi ritus Sti . Ego Arnulphus de
Maldeghem, canonicus Tornacensis, volens et intendens in honore ejusdem Tri n itatis et
g l oriose Virginis Marie, peccatorum advocatricis, et omnium sanctorum Dei, et ob reme
d i u m anime mee ac p redecessorum et benefactorum meoru m , hospitale in M aldeghem
jam edificari , ita ut languentes et pau peres, quibus proprie non suppetunt facu ltates, de
Maldeghem et aliunde ori u n d i , ibidem, prout inferius subnotabitur, provideantur et in suis
n ecessitati bus foveantur, bona inferius subnotata, ad conservationem dicti hospitalis et
pauperum decubentium ibidem, do, trado et dono ibidem, pure, l i bere, simpliciter ac in
perpetuu m , magistro et fratri bus hospitalis Sti . Joannis Brugensis, qui nunc sunt et pro
tempore fuerint, possidenda, tenenda et habenda ab eisdem in perpetuum, ad opus
p redicti hospitalis de Maldeghem, sub cond ition ibus infra scriptis:
1 . Et primo do, trado et dono eidem hospitali omnes reditus meos, et omnem terram non
feodalem, ad me s pectantes i n parochia de Maldeghem et de Adenghem, qui reditus et
que terra valent annuatim centum l i b ras flandrenses, p rout credo.
2. Item do, trado et dono eidem, post decessum meu m , viginti l ibras flandrenses annui
reditus, i n q u i bus abbas et conventus monasterii Sti . Petri Gandensis mihi tenebantur in
perpetuum, de q u ibus etiam a me rec ipiendis fecerunt in assignamentum elemosinari
um ejusdem monasterii.
3 . I tem do, trado eidem omnes red itus meos quos habeo in Ecloo, q uos estimo ad valo
rem decem et octo l i b rarum flandrensium annuati m.
4 . I tem do, trado e id e m mansionem meam sitam juxta Rodenburgh, que vocatur
Zassemans, cum terra adjacenti eidem, quam Baglinus, opidanus de Rodenburgh,
quondam tenuit ad censum pro viginti l ibris flandrensibus annuatim; eo salvo q uod
dominus Henricus frater meus habebit, ad vitam suam d umtaxat, usumfructum in man
sione et terra adjacenti eidem p redictis.
5. I tem do, trado et dono eidem centum bonaria terre vel circiter, que quondam fuerunt
domini Joannis de Donc, que valet circiter viginti quatuor l i bras flandrenses annuatim.
6 . Item do, trado et dono totum morum meum, quem estimo quadringentas l i bras flan
d renses.
7. Item d o eidem hospital i de Maldeghem mil le l i bras flan d renses in pecu nia numerata,
p ro red d itibus et terris in sustentationem pauperum hospital i de Mal deghem comparan
dis.
8. Item do eidem omnes culcitras meas omniaque mea ustensilia, de quibus al iter non
d is posuero ad usum debilium et pauperum predictorum.
9. Dispono etiam , ordino et volo, q uod locus hospitalis de Maldeghem a me edificati in
Maldeghem non devastetur, et edificia ibidem constructa non destruantur sed conser
ventur, ita quod unus fratrum vel sororum vel famil iarium de hospitali Sti. Joannis in
Brugis ad minus in hospitali pred icto de Maldeghem in perpetuum commretur.
1 O. Volo etiam et necessitatem impono magistro et fratribus hospitalis Sti. Joannis in
Brugis, quod teneantur et obligati sint tredecim pau peres vel debiles ad minus in edifi
cio pred icto de Maldeghem, dum tarnen tot i bidem de Maldeghem oriundi confluxerint,
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sustentare et fovere te neantur, prout al ias debi les et pau peres Brugis confluentes hac
tenus sustentare consueverunt: salva in omnibus libertate magistri et fratrum dicti hos
pitalis Sti. Joannis, de caritas subsidio u beriori, si voluerint, dictis pau peribus i m pen
dendo.
Volo etiam q uad i n predictis omnibus rite ordinandis et effectui debito mancipandis con
silium domini Henrici fratris mei predicti requiratur et observetur.
Ad has autem conditiones predictas et omnia suprascripta adimplenda a magistro et fra
tri bus suprascriptis, sub obtestatione divini judicii eosdem obligo et obligatos relinquo,
sub pena amissionis omnium reddituum, terrarum et bonorum , que omnes volo et ordi
no q uad redeant ad heredes meos propinquiores, si dicti magister et fratres premissa
noluerint observare . Suppl icans h u m i l iter et devote revere ndo patri ac domino
Tornacensi episcopo qui nunc est, et ej us successoribus qui pro tempore fuerint, quad
predicta omnia rata habeant et firma, et confirment et observari faciant, et dictos mag is
trum et fratres ad completionem et observationem predictoru m , si in aliquo defuerint,
quad absit, compellant; appenso presentibus sigilla reverendi patris nunc Tornacensis
episcopi in signum eorundem .
I n quorum omnium testimonium et mu nimen et perpetuam firmitatem , mei et fratris mei
domini Henrici predicti sigillis presens feci scriptum communiri; appenso eidem sigilla
magistri et fratrum hospitalis Sti . Joan nis predicti, in signum ej us quad dictis cond itioni
bus et adimpletioni predictorum volunt et debent perpetuo esse obligati. Datum anno
l ncarnationis Dominice M°CC0LXX l l l , feria secunda post nativitatem beate Vi rginis g lo
riose.
I n naam van de heilige en ondeelbare Drie-eenheid, de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. I k Arnulf van
Maldeghem, kanunnik in Doornik, heb de wil en het voornemen ter ere van de Drievuldigheid en van de
glorierijke Maagd Maria, voorspreekster der zondaars, en ter ere van alle Gods heiligen en tot welzijn van
mijn ziel en die van mijn voorzaten en mijn weldoeners, te Maldegem een hospitaal te laten bouwen, zodat
lijdenden en armen van Maldegem en elders die het aan eigen middelen ontbreekt, daar zouden verzorgd
en in hun noden bijgestaan worden, zoals hierna zal beschreven worden. Voor het onderhoud van dat hos
pitaal en van de armen die er zullen opgenomen worden, geef ik, draag ik over en schenk ik voor altijd,
zuiver, vrijwillig en onherroepelijk aan de meester en de broeders van het hospitaal van Sint-Jan i n Brugge
die n u zijn en mettertijd zullen zijn om voor eeuwig te bezitten, te hebben en te houden, ten behoeve van
het gezegde hospitaal van Maldegem onder de voorwaarden verderop vermeld:
1 . Vooreerst geef, draag ik over en schenk ik aan dat hospitaal al mijn i nkomsten en alle niet-feodaal goed
waarover ik in de parochies Maldegem en Adegem beschik, inkomsten en goed dat jaarlijks honderd
pond Vlaams waard is, naar ik meen.
2 . Eveneens geef, draag i k over en schenk ik na mijn dood aan datzelfde hospitaal jaarlijks een rente van
twintig ponden Vlaams die de abt en de gemeenschap van de Sint-Pietersabdij in Gent mij voor altijd ver
schuldigd zijn in vergoeding van schenkingen aan die abdij.
3. Eveneens geef ik, draag i k over en schenk ik het al de i nkomsten die ik heb uit Eeklo en die ik op acht
tien ponden Vlaams schat.
4. Ook geef ik, draag ik over en schenk ik aan hetzelfde hospitaal mijn buitengoed dat tegen Aardenburg
ligt, het zogeheten Zassemansgoed, met de grond d ie erbij hoort en dat Baglinus, burchtheer van
Aardenburg, destijds van mij in cijns had voor twintig ponden Vlaams telkenjare, met die beperking dat
heer Hendrik, mijn broer, zolang hij leeft het vruchtgebruik van hofstede en aanpalend land moet hebben.
5 . Ook geef ik, draag ik over en schenk ik het de ongeveer honderd bunders land die ooit toebehoorden
aan Jan van Donk, en die ongeveer vierentwintig ponden Vlaams jaarlijks vertegenwoordigen.
6. Ook geef ik, draag ik over en schenk ik al mijn moergrond, die ik op vierhonderd ponden Vlaams schat.
7. Aan datzelfde hospitaal te Maldegem schenk ik duizend ponden Vlaams contant geld tot aanschaf van
bestaansmiddelen en land , nodig voor het onderhoud der armen i n het hospitaal te Maldegem.
8. I k schenk het ook, ten behoeve van de zieken en armen voornoemd , al mijn beddengoed en huisraad
die ik anders niet nodig heb.
9. Ik beschik ook, gelast en wil dat het hospitaal van Maldegem, door mij daar gesticht, niet mag vernield
worden en dat zijn gebouwen niet mogen afgebroken worden, maar moeten behouden blijven en dat er
bestendig minstens een broeder of zuster of een knecht van het Sint-Janshospitaal van Brugge i n het hos
pitaal te Maldegem moet verblijven.
10. Ik wil ook en leg het op als plicht voor de meester en de broeders van het Sint-Janshospitaal te
Brugge, minstens dertien behoeftigen of zieken in het bedoelde gebouw te onderhouden en te verzorgen,
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als er zich althans zovelen uit Maldegem zullen aandiene n , en dit op dezelfde manier als de zieken en
armen die te Brugge naar gewoonte worden onderhouden en verzorgd, waarbij het aan de meester en
broeders van het Sint-Janshospitaal geheel vrij blijft de middelen van naastenliefde te besteden aan de
bedoelde armen.
I k wens ook dat voor het stipt en naar behoren uitvoeren van dat alles het advies van mijn broer Hendrik
voornoemd ingeroepen en in acht genomen wordt. Onder de gestelde voorwaarden dat al het hoger
omschrevene door de meester en de broeders voornoemd zal uitgevoerd worden, verbind i k hen daartoe
onder de aanroeping van het goddelijk oordeel en laat hen in die verbintenis na, op straffe van verlies van
alle inkomsten, land en goed die, als de genoemde meester en broeders het voorgaande niet nakomen,
naar mijn naaste verwanten moeten terugkeren. Aan de eerwaarde vader en heer, de huidige bisschop
van Doornik en aan hen die hem zullen opvolgen, vraag ik nederig en eerbiedig al het voorgaande gel
dig te verklaren en goed te keuren, het te bevestigen en te doen naleven, en de genoemde meester en
broeders, mochten ze in gebreke blijven in het uitvoeren en nakomen van het voorgaande - wat hopelijk
niet zal gebeuren - terecht te wijzen; ten teken waarvan het zegel van de waarde vader de huidige bis
schop van Doornik is aangehecht.
Als getuigenis en bevestiging en blijvende geldigheid van dat alles heb i k d it document laten voorzien van
mijn zegel en dat van mijn broer heer Hendrik, met aanhechting ook van het zegel van de meester en de
broeders van het voorzegde hospitaal van Sint-Jan, ten teken dat ze de genoemde voorwaarden en de
uitvoering ervan aanvaarden en er zich voor altijd toe verbinden. Gegeven i n het jaar 1 273 sinds de mens
wording van onze Heer, daags na het feest van de geboorte van de glorierijke Maagd.
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Hee sunt bona q u e Arnulphus de Maldenghem, canonicus Tornacensis, intendit confer
re hospitali suo de Maldeng hem et pauperibus in eo decumbentibus.
Primo, assignare vult omnes redd itus suos de Maldenghem et Adenghem, et omnem ter
ram non feodalem, in subsidium d icti hospitalis, quos estimat ad valorem centum vig in
ti li brarum flandricarum novorum;
item intendit assignare, super elemosinarium beati Petri Gandensis et monasterium ejus
dem, viginti l ibras fland ricas novorum ann uati m ;
item intendit assignare omnes redditus suos de Eclo, quos estimat a d valorem decem
et octo l i b raru m , ad subsidium dicti hospitalis;
item i ntendit assignare mansionem sitam juxta Rodenburg h , que vocatur mansio
Zassemans, in terra j acenti q u am tenuit d o m i n u s Bau g e l i n u s , oppidanus de
Rodenburg h , ad censum, p ro viginti l i bris novorum, post decessum domini Henrici;
item intendit assignare totam terram que tuit q uondam domini Joan nis de Dunc, q uam
estimat ad q uantitatem centum bonariorum et ad valorem viginti quinque l ibrarum flan
d ricarum ;
item intendit dare totum morum suum, quem estimat a d valorem quadringentarum librarum flandricarum ;
item i ntendit dare mille libras pro comparandis terris e t redd itibus;
item in tendit dare omnes culcitras suas, omnia utensilia sua in subsidium dicti hospitalis;
item omnes ticas que fuerunt facte Gandavi, videlicet triginta parvas et tres magnas,
cum tribus magnis paluticis.
Et hec omnia et singula debent g u bernari et ordinari per dominum Henricum fratrem
suum, quamdiu vixerit.
Pro hoc autem vult predictus Arnulphus, q uad locus et edificia· non destruantur penitus,
sed reserventur totaliter, vel pro parte, ita q uad unus fratrum vel sororum vel fam iliarium
ad minus perpetuo in ed ificio p redicto de Maldenghem commoretur. Vu lt etiam q uad tre-

decim pauperes, inibi vel Brugis, ubi commod ius potest fieri , perpetuo de bonis preno
minatis sustententur, si tot infirmi vel debi les infra officium de Maldeghem inveniantur.
Salva in omnibus l i beralitate magistri et fratrum d icti hospitalis Brugensis, si majorem
infirmis vel debilibus volunt impendere caritatem.
Ego Arn ulphus de Maldeghem, canon icus beatae M ariae Tornacensis, notum facio
omnibus praesentes litteras inspecturis, quad ego omnes cond itiones, contentas in
cedula his praesentibus appensa, observare volo et conservare, dum tarnen dictae con
ditiones mihi observentur. Et ut melius et potius mihi credatur, p raesenti ced ulae et scrip
to sigillum meum appendi, una cum sigilla karissimi fratris mei domini Henrici, presby
teri sancti Bavonis de Ardenborg h , et volo rehaberi sigillum hospitalis Sancti Joannnis in
Brugis, de eo, quad ipsi easdem conditiones mihi et successoribus meis, et preci p ue
pauperibus de Maldenghem perpetuo observantur. Datum anno Dom i n i M°CC0LXXl l l ,
feria sec u n d a post nativitatem beatae V i r g i n i s . A p p robo supra scri ptu m . De
Maldenghem. Datum ut supra.
Dit zijn de goederen die Arnulf van Maldeghem, kanunnik te Doornik, zich voorneemt te schenken aan zijn
hospitaal te Maldegem en aan de armen die er verblijven.
Vooreerst wil hij al zijn inkomsten in Maldegem en Adegem en alle niet-feodale gronden, met een geza
menlijke waarde die hij schat op honderd twintig ponden nieuw Vlaams, toewijzen tot steun van het gezeg
de hospitaal;
ook wil hij bovenop de aalmoezen van de abdij van Sint-Pieters te Gent, jaarlijks twintig pond n ieuw
Vlaams toekennen;
benevens wil hij al zijn renten van Eeklo, geschat op achttien ponden, ter ondersteuning van het genoem
de hospitaal schenken;
ook wil hij het de hofstede nabij Aardenburg toewijzen, genaamd het Zassemanshof, gelegen binnen het
gebied dat heer Baugelinus, burchtheer van Aardenburg, in cijns hield voor twintig pond nieuw geld, en
dat na overlijden van heer Hendrik;
bovendien wil hij aan het hospitaal alle land schenken dat destijds toebehoorde aan heer Johannes van
Donk, geschat op honderd bunders en ter waarde van vijfentwintig ponden Vlaams;
voorts al zijn moergrond , geschat op een waarde van vierhonderd ponden Vlaams;
verder wil hij duizend ponden schenken voor het verwerven van grond en renten;
ook al zijn beddengoed en huisraad ten behoeve van het genoemde hospitaal;
ook nog al zijn bekers (?) d ie in Gent vervaardigd zijn, te weten dertig kleine en drie grote, samen met
drie grote vergulde (?);
en dat alles moet uitgevoerd worden op aanwijzing van zijn broer Hendrik, zo hij dan nog in leven is.
Voornoemde Arnulf wil uitdrukkelijk dat de plaats en de gebouwen niet moedwillig zouden vernield wor
den, maar in hun geheel of in hun delen bewaard blijven, zodat altijd minstens één broeder of zuster of
knecht in het gesticht te Maldegem zou verblijven. H ij wil ook dat er bestendig dertien behoeftigen dáár
of in Brugge, waar dat het gunstigst uitkomt, met de voornoemde middelen zouden verzorgd worden,
indien binnen het ambacht Maldegem zieken of hulpbehoevenden gevonden worden. Het staat de mees
ter en de broeders van het genoemde hospitaal van Brugge volkomen vrij zich over nog meer zieken of
hulpbehoevenden te ontfermen.
Ik Arnulf van Maldeghem, kanunnik van de Onze-Lieve-Vrouwekerk te Doornik, maak aan allen die dit
document zullen zien, bekend dat ik alle schikkingen die in bijgevoegd geschrift zijn opgesomd, in acht
wil nemen en ten uitvoer brengen, voor zover ze mij betreffen . En opdat dit nog meer en beter in acht zou
genomen worden, heb ik aan onderhavig geschrift en document mijn zegel gehecht, samen met het zegel
van mijn beminde broer heer Hendrik, priester van de Sint-Baafskerk te Aardenburg, en wens ik het zegel
van het Sint-Janshospitaal van Brugge te bekomen ter bevestiging dat zij de schikkingen tegenover mij
en mijn opvolgers, en vooral ten opzichte van de behoeftigen van Maldegem, voor altijd zu:ien naleven.
Gedaan in het jaar des Heren 1 273, daags na het feest van de geboorte van de heilige Maagd. Het
bovenstaande keur ik goed. Vanuit Maldegem. Datum als hiervoor.
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In nomine sancte et ind ividue Trin itatis, Patris, Filii et Spiritus Sancti. Ego Arnulphus de
Maldenghem, canonicus Tornacensis, volens et intendens in honore ej usdem Trinitatis
et g loriose Virginis Marie, peccatorum advocatricis, et omnium sanctorum Dei, et ob
re m e d i u m a n i me mee, p redecessorum et benefactor u m meorum , hospitale i n
Maldenghem j a m ed ificari , ita u t languentes e t pauperes q u i b u s proprie n o n suppetunt
facu ltates, de Maldeng hem vel aliunde ori u n d i , ibidem, prout inferius subnotabitur, pro
videantu r, et in suis necessitatibus foveantur, bona inferius subnotata ad conservationem
d icti hospitalis et pauperum decumbentium ibidem do, trado et dono, pure , l ibere, sim
p liciter et irrevocab i liter ac in perpetuum magistro et tratribus hospitalis Sti . Joannis pre
dicti, q u i n u n c sunt et p ro tempore fuerint, possidenda, tenenda et habenda ab eisdem
i n perpetuu m , ad opus predicti hospitalis de Maldenghem, sub cond ition ibus intra scrip
tis, et primo do, trado, et dono eidem hospitali omnes reditus meos et omnem terram non
feodalem ad me s pectantes, etc Datum anno incarnationis Dominice M°CC0LXX l l l l , i n
d i e beati Dionisi i .
I n de naam van d e heilige e n ondeelbare Drievuldigheid, de Vader, de Zoon e n d e Heilige Geest. I k Arnulf
van Maldeghem, kanunnik van Doornik, heb de wil en het verlangen ter ere van deze Drie-eenheid en van
de g lorierijke Maagd Maria. voorspreekster der zondaren, en ter" ere van alle heiligen en tot lafenis van
mijn ziel en de zielen van mijn voorouders en weldoeners, het hospitaal dat te Maldegem in aanbouw is
om er zoals verderop omschreven, noodlijdenden en armen van Maldegem of elders afkomstig en die er
zelf de m iddelen niet toe hebben, een onderkomen te geven en in hun behoeften te doen voorzien, de
hierna omschreven goederen tot onderhoud van het hospitaal en van de armen die er opgenomen zijn te
geven. over te dragen en te schenken, zuiver. vrij. oprecht, onherroepelijk en voor altijd aan de huidige en
toekomstige meester en de broeders van het voornoemde Sint-Janshospitaal om die te bezitten. te hou
den en te hebben voor altijd, om ze te besteden ten bate van het voornoemde hospitaal te Maldegem.
onder de hierna gestelde voorwaarden. En vooreerst geef ik, draag ik over en schenk ik aan bedoeld hos
pitaal al mijn i nkomsten en al m ij n niet-feodaal goed, enz. Gegeven in het jaar van de menswording des
Heren 1 274, op de feestdag van Sint-Dionysius.
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In nomine sancte et individue Trinitatis, Patris et Filii et Spiritus Sancti. Ego Arnulphus de
Maldenghem, canonicus Tornacensis, cupiens anime mee p rovidere saluti, in honore
ejusdem Trinitatis et g l oriose Virginis Marie, peccatorum advocatricis, et omnium sanc
torum Dei , ob remed ium an ime(mee ac predecessorum et benefactorum meorum, hos
p itale in Maldenghem jam ed ificavi, ita ut languentes et pauperes, qu ibus proprie non
s u p petunt facultates, de Maldenghem vel aliunde oriundi, ibidem prout inferius subno
tabitu r, p rovideantur, et in suis necessitatibus foveantur. Bona inferius subnotata ad con
servationem d icti hospitalis et pauperum decubentium ibidem, do, trado et dono, pure,
l i bere, simpliciter et irrevocabil iter ac in perpetuum, magistro et tratribus haospitalis
Sancti Joannis predicti qui nunc sunt et pro tempore fuerint, possidenda, tenenda et
habenda ab eisdem in perpetuum ad opus predicti hospitalis de Maldenghem, sub con
d itioni bus intra scriptis. Et primo do, trado et dono eidem hospi.tali omnes redditus meos
et omnem terram non feodalem ad me spectantes, in parochiis de Maldenghem jacen
tes et de Adenghem, q u i redditus et que terra valent annuatim centum libras flandren-

ses, p rout credo. Item do, trado et dono eidem viginti l i bras flandrenses annui redditus
statim percipiendas et in perpetuum habendas, in quibus abbas et conventus monaste
rii Sancti Petri Gandensis mihi tenebantur in perpetu u m , de quibus etiam a me reci
piendis fecerunt in assignamentum super e lemosinarium ej usdem mon asterii. I tem do,
trado et dono eidem omnes redditus meos q uos h abeo in Eklo, quos estimo ad valorem
decem et octo l i b rarum flandrensi um annuatim. Item do, trado et et dono eidem man
sionem meam sitam juxta Roddenberg h , q ue vocatur Zassemans, cum terra adjacenti
eidem q uam Bon g li nus, oppidanus de Rod denberg h , quondam tenuit ad censum pro
viginti l ibris flandrensibus annuatim; eo salvo quod dominus Henricus, frater meus,
habebit, ad vitam suam du mtaxat, usum-fructum in mansione et terra eidem adjacenti
predictis. Idem do, trado et dono eidem centum bonaria terre vel ci rciter, que quondam
fuerunt Joannis de Donc, que valent circiter viginti quinque libras flan d renses annuati m .
Item do, trado e t dono totum morum meum q uem estimo quadrin gentas libras flan d ren
ses. Item do eidem hospitali de Maldenghem m i l l e l i b ras flandrenses in pecunia nume
rata, pro redd itibus et terris ad sustentationem pauperum hospitalis de Maldenghem
comparandis. Item do eidem omnes culcitras meas omniaque mea ustensilia, ad usus
debilium et pauperum predictorum. Dispono etiam, ordino et volo quod locus hospitalis
a me edificati in Maldenghem non devastetur, ibidem constructa non destruantur, sed
conserventur, ita q uod unus fratrum vel sororum vel fam i l iarium de hospitali Sti. Joannis
i n Brugis ad minus i n hospitali pred icto de Maldenghem in perpetuum commoretur. Vol o
etiam e t necessitatem impono mag istro et fratri bus hospitalis Sti . Joannis in Brug is, quod
teneantur et obligati sint tredecim pau peres vel debi les ad minus in edificio predicto de
Maldenghem, si tarnen tot ibidem de Maldenghem oriundi confluxerint, sustentare et
fovere teneantur, prout alios debi les et pauperes Brugis confluentes hactenus su stenta
re consueverunt, salva in omnibus l iberal itate mag istri et fratrum dicti hospitalis Sti .
Joannis de caritatis subsidio u beriori , si voluerint, dictis pauperibus et debilibus i m pen
dendo. Volo etiam quod in predictis omnibus rite ordinandis et effectui debito manci
pandis consilium domini Henrici fratris mei predilecti requi ratur. Ad has autem cond itio
nes predictas et omnia supradicta adimplenda a magistro et fratribus suprad ictis, sub
obtestatione divini judicii eosdem obligo et obligatos relinquo . Supp l icans h u m i l iter et
devote reverendo patri et domino Philippo , Dei g ratia Tornacensi episcopo qui nunc est,
et ejus successoribus qui pro tempore fuerint, quod pred icta omnia rata habeant, et
firma conservent ac confirment, et faciant observari , et dictos magistrum et fratres ad
completionem et conservationem predictorum, si in aliquo defecerint (quod absit) com
pellant; appenso presentibus sigilla reverendi patris nunc Tornacensis episcopi in sig
num eorumdem. I n q uorum omnium testimonium et munimen et perpetuam firmitatem ,
mei e t fratris mei domini Henrici predicti sigillis feci presens scriptum communiri; appen
so eidem sigilla magistri et fratrum hospitalis Sti . Joannis predicti , in signum ejus quod
d ictis condition ibus et adimpletioni predictorum volunt et debent esse perpetuo obliga
ti. Et nos etiam Philippus, Dei g rati a episcopus Tornacensis predictus , collationem ac
elemosinam d ictis magistro et fratribus hospitalis Sti . Joan nis predicti factas , prout su pe
rius est expressu m , ad preces et instantiam d ictorum Ar. , H. ac hospitalis approbamus,
et eas auctoritate pontificis confi rmamus, salvo in omn ibus j u re alieno. In cujus rei testi
monium et munimen, presentibus l itteris sigillum nostrum, una cum sigi l l is eorum feci
mus appon i . Datum anno Domini MCCLXXV, feria tertia post exaltationem Ste. Crucis.
I n naam van de heilige en ondeelbare Drie-eenheid, de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. I k Arnulf van
Maldeghem, kanunnik in Doornik, begerig de zaligheid voor mijn ziel te verwerven, heb ter ere van die
Drievuldigheid en van de glorierijke Maagd Maria, voorspreekster der zondaren, en van al Gods heiligen,
ter lafenis van mijn ziel en die van mijn voorouders en weldoeners, te Maldegem een hospitaal gesticht
zodat zieken en armen uit Maldegem of van elders die zelf niet over de middelen beschikken, er zouden
verzorgd worden en in hun noden bijgestaan zoals verderop omschreven.
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De goederen hierna genoemd tot onderhoud van het gezegde hospitaal en van hen die er zijn opgeno
men, geef ik, draag ik over en schenk ik zuiver, vrij. oprecht, en onherroepelijk en voor altijd aan de hui
dige en toekomstige meester en broeders van het genoemde hospitaal van Sint-Jan om die te bezitten,
te behouden en er over te beschikken voor altijd ten bate van het gezegde hospitaal van Maldegem,
onder de voorwaarden hierna vermeld .
Vooreerst geef ik, draag ik over en schenk ik aan bedoeld hospitaal al mijn inkomsten en al mijn niet-feo
daal goed gelegen in de parochies Maldegem en Adegem, inkomsten en gronden die naar ik meen jaar
lijks honderd pond Vlaams vertegenwoordigen. Ook geef ik, draag ik over en schenk ik het twintig pon
den Vlaams jaarlijkse renten, onmiddellijk te ontvangen en voorgoed te bezitten, die de abt en de
gemeenschap van de Sint-Pietersabdij te Gent mij voor altijd verschuldigd zijn als vergoeding voor aal
moezen aan dit klooster. Bovendien geef ik, draag ik over en schenk ik aan hetzelfde hospitaal de inkom
sten die ik heb uit Eeklo, en die ik schat op jaarlijks achttien pond Vlaams. Ook geef ik, draag ik over en
schenk ik mijn buitengoed gelegen nabij Aardenburg, het zogenaamde Zassemansgoed, met de aanpa
lende gronden die Bonglinus, burchtheer van Aardenburg, destijds in cijns hield tegen twintig ponden
Vlaams jaarlijks, met die beperking dat heer Hendrik, mijn broer, zijn leven lang het vruchtgebruik van dat
hof en het meegaande land zal genieten. Ook geef ik, draag ik over en schenk ik ongeveer honderd bun
ders die destijds toebehoorden aan Jan van Donk en die jaarlijks ongeveer vijfentwintig ponden Vlaams
vertegenwoordigen. Ook geef ik, draag ik over en schenk ik gans mijn moergrond die ik schat op vier
honderd pond Vlaams. Verder schenk ik aan hetzelfde hospitaal d uizend pond Vlaams contant geld, te
besteden voor renten en land, nodig voor het onderhoud van de armen in het hospitaal van Maldegem.
Ook schenk i k al mijn beddengoed en al mijn huisraad ten behoeve van de bedoelde zieken en de armen.
Bovendien beschik ik, gelast en wil i k dat het hospiaal dat ik te Maldegem liet bouwen niet mag vernield
worden en de gebouwen niet mogen afgebroken worden maar behouden blijven en dat m instens één
broeder of zuster of een knecht van het Brugse Sint-Janshospitaal er bestendig zou verblijven. Ook wil ik
en leg ik het op als een dwingende plicht voor de meester en de broeders van het Sint-Janshospitaal te
Brugge, dat ze ertoe verbonden zijn minstens dertien armen of zieken in het voormelde gebouw te
Maldegem te onderhouden als er zich althans zoveel uit Maldegem afkomstig zullen aandienen, om ze te
verzorgen en verplegen op dezelfde manier als ze gewoon zijn de andere zieken en armen te Brugge te
verzorgen, waarbij het aan de meester en de broeders van het Sint-Janshospitaal geheel vrij blijft de mid
delen van naastenliefde te besteden, als zij dat wensen, om de bedoelde armen en zieken te verzorgen.
I k wil ook dat ter uitvoering van al het voornoemde het advies van mijn zeer dierbare broer Hendrik wordt
i ngeroepen. Onder aanroeping van de goddelijke gerechtigheid beveel ik de meester en de broeders van
het Sint-Janshospitaal aan de gestelde voorwaarden te voldoen en het hievoor omschrevene te vervullen
en houd hen daartoe verbonden. Daarbij verzoek ik nederig en devoot de eerwaarde heer en vader
Philippus, door Gods genade huidig bisschop van Doornik, en zijn opvolgers na hem, al het voorgaande
te bekrachtigen, te bestendigen, te bevestigen en te doen naleven, en de genoemde meester en broe
ders, mochten dezen in de uitvoering en de instandhouding van het voorgaande nalatig zijn (wat zich
hopelijk niet voordoet), tot de orde te roepen; ten teken daarvan is hier het zegel van de eerwaarde vader
de huidige bisschop van Doornik gehecht.
Ter getuigenis, bekrachtiging en bestendiging van dat alles heb ik dit geschrift doen voorzien van mijn
zegel en dat van mijn voornoemde broer heer Hendrik, en van dat van de meester en broeders van het
voornoemde Sint-Janshospitaal, als teken dat ze het eens zijn met de gestelde voorwaarden en de uit
voering daarvan voor eeuwig. En ook wij Philippus, door de genade Gods bisschop van Doornik als hier
voor gezegd, geven onze goedkeuring aan dit geschrift en de schenking aan de genoemde meester en
broeders van het voornoemde Sint-Janshospitaal gedaan, zoals het hiervoor is omschreven, op verzoek
en aandringen van de genoemde Ar(nulf), H(endrik) en van het hospitaal, en bevestigen het met pontifi
cale autoriteit, in alles vrij van recht van overdracht. Als bewijs en ter bekrachtiging daarvan hebben we
ons zegel, samen met het hunne, aan dit document laten hechten. Gegeven in het jaar 1 275, twee dagen
na het feest van de Kruisverheffing.
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U n iversis p resentes l itteras inspecturis officialis Tornacensis salutem. Noveritis nos l itte
ras i nfra scriptas vid isse in hec verba: Ego Arnulphus de M aldenghem, cano� ic � s
Tornacensis sciens et adducens n i h i l esse certius morte et n i h i l i ncertius hora mortis, in
nomine su

�me

et i n d ividue Tri n itat i s , ad honorem Dei ejusque sanctissime genetricis

atque omnium sanctorum, compos mentis mee, sano intel lectu , meum con dens testa
mentum, de bonis meis et rebus ordi navi et ord ino, d isposui et dispono in hunc modum,
volens q uad ea que ord inavero et legavero, p rout infe rius annotabuntur, rata maneant et
valeant, nisi quatenus ea duxero revocanda, in quo casu revocata seu mutata non vale
ant, ceteris in suo robore permanentibus sive valituris.
I n primis itaque lego pauperibus scholari bus seu ad opus pauperum scholarium Parisiis,
vel alibi ubi studium solemne vigebit seu vigere continget, centum et q u i n q u agi nta l i bras
annui et perpetui red ditus, quas centum et quinquag inta l i b ras viri rel i giosi abbas et con
ventus Sti. Petri Gandensis annuatim et in perpetuu m solvere tenebu ntur, et ad hoc se
per suas patentes litteras, in q u i bus confitentur me ad opus ecclesie eoru ndem abbatis
et conventus bona et redditus usque ad summam p redicte pecu n ie vel supra valentes
acquisivisse, obligarunt. De quibus centum et q u inquaginta l ibris flandrensibus monete
centum et q u inq uag inta l ibris flandrensibus monete centum l i b ras annis singulis circa
festum nativitatis Dom i n i , per capitulum Tornacense, vel d uos de dicta capitu lo ad hoc
per d ictum capitu lum deputandos, pred ictis pauperibus scholaribus, p recipue magis
ind igentibus et docilibus, d ummodo quando scholares fuerint Tornacensis diocesis
atqu e nationis, d istribuentur. Residue vero quinquagi nta l i b re per ab batem Sti . Petri
G andensis annis singulis circa festum prescri ptum distribuentur modo supradicto, de
quo modo plenius tangitur in l itteris p red ictorum abbatis et conventus super hoc con
fectis, et vol umus quad in distributione (ut d ictum est) facienda, non habeatur affectus
ad personas sed subveniatur magis ind igentibus scholaribus et debi l i bus, et maxime
studentibus et ad perficiendum habil i bus in theologica facu ltate. Si vero ( q uad absit)
d icti abbas et conventus fuerint i n mora vel in defectu deli bandi vel solvendi dicta capi
tulo Tornacensi pecuniam per ipsum seu ab i pso dep utandos, ut dictum est, d istri buen
dam, vel i pse abbas circa d istri butionem q ui nquaginta librarum per ipsum faciendam
ali quam difficultatem pretenderit, vel distributionem, ut dictum est, non fecerit vel face
re distulerit, volo quad capitulum procuret p redicta fieri , et dictos ab batem et conven
tum faciat compelli ad fac iendam solutionem et d istributionem pred ictas, concessa i psi
capitulo su per hoc plena potestate. Et ut ipsum capitu l u m animo l i bentiori dictis pau pe
ribus subveniat et eorum causam agendam cum majori sol licitudine his intendat, volo
q uad ipsum capitulum annis singulis centum solidos accipiat et habeat, pro custibus et
expensis, si qui occasione predictorum fuerint facien d i . lta tarnen q uad i l l ud quad hujus
modi expensis et custibus superfuerit, personis ecclesie Tornacensis refectoria partici
pantibus qui vigiliis et misse pro confratribus prefate ecclesie defunctis et me celebran
dis, seu per me, seu per executores testamenti mei nomi nandos intererunt, distribuatur
singulis pro equali portione. Redd itus seu bona, que acquisivi vel comparavi , monaste
riis vel hospitalibus, seu aliis piis locis ipsis integ re lego et rel inquo, salvo q uad p roven
tus seu pensio anni quo decessero vel dedecam , cum eis q u i debebantur de ipsa pen
sione de terminis preteritis, solvantur executoribus testamenti mei; et volo quad predicta
loca per me acquisita et rel icta i psis locis, monasteriis et hospital ibus, cedant et rema
neant ad pitanciam personis eorundem, et fiat de eis secundum ordinationem a me fac
tam. I tem omnes red ditus, terras , proventu s, q uos habeo, ex paterna successione seu
quacumque acqu isitione, i nfra parochias de Maldenghem, Adeng hem, Ardenburch et
de Eclo, S. Vincentii et de Siesele, cum mora mea, et breviter omnia bona mea immobi
lia in d ictis parochiis jacentia , feodis feodalibus seu bonis que in feodum teneo excep
tis, confero et lego ad opus hospitalis quad de nova fundare incepi apud Maldenghem
et ad usum personarum pauperum in ipso hospitali recipiendarum et fovendarum.
Predicta vero bona mea omnia feodalia, in d ictis parochiis seu i psarum aliqua jacentia,
relinquo domino Hen rico, Joanni et frateribus meis possidenda jure hereditario per eos
dem. Decimas quas acquisivi vel redemi in parochiis de Stade n , Morsiele, Hestrud ,
Warenghem et de Capricke ac de Cl usa et locis adjacenti bus, lego et relinquo ecclesie
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Tornacensi, ut de i psis et fructibus eorundem fiat secundum ordinationem per me fac
tam et concessam a capitu l o Tornacensi . Domum autem meam sitam in Tornaco relin
quo ecclesie Tornacensi, ad opus refectorii , ut de proventibus et fructibus predictorum
bonorum fiant d istri butiones secundum ordinationem per me factam et concessam a
capitulo memorato, sicut i n l i bro q ui legitur ad pri mam plenarie continetur. Domui predi
catorum l nsu lensiu m , Gandensium et Brugensium, domui fratrum mi norum l nsulensium,
Tornacen s i u m , Al denardensi u m , Gandensium et Brugensium, solvi unicuique q uad volui
i n parata pecunia; fratribus de pen itentia Jesu-Ch risti de Carmelo et aliis fratribus dedi
p ro testamento mea q uantum vol u i . Item lego domibus leprosorum Tornacensium,
Gandensium et Brugensi u m , singulis sexag inta solidos, beginasio de Ardenbergh cen
tum solidos, beginasio Aldensi q uinq uagi nta sol idos, beg inasio Gandensi centum soli
dos; item i bidem beginasio de Oye quinquaginta solidos; item i bidem infirmarie begi
narum in parochia Ste. Crucis juxta pontem quadraginta solidos, beginasio de
Ysendycke viginti solidos, beginasio de Ostburgh viginti solidos, beginasio de Dam vi
g inti solidos, beginasio de G histe l l a viginti solidos, beginasio de Thorout viginti solidos,
beginasio de C u rtraco q uad rag inta solidos, beginasio de Donsa viginti solidos, hospi
tal i de Rotto q uad rag inta solidos, hospitali de G h istella viginti solidos, hospitali de Dam
viginti solidos; ad vecturam vel passagium de Caetsant centum solidos, ad passagium
de Oestende Wal pen q uad rag inta solidos; singulis leprosis in diocesi Tornacensi extra
congregationem, sive in rure manentibus, duodecim denarios. I tem lego fratribus et
sororibus meis, singulis decem l i bras, Eggerardo, nepoti mea, decem libras, Adelise et
Beatrici , sororibus suis, utrique decem l i b ras. Omnes vestes meas, seu vestimenta, linea
et lanea coopertoria, seu culcitras punctas et alias, tapetia, l i ntheamina mensalia, manu
tergia, cussinos seu pulvinaria, cistas, mensas, ollas meas, et breviter omnia et singula
utensilia et supellecti lia, confero et lego ad opus hospital is mei et usus pauperum d icti
hospitalis, ita quad si aliqua de predictis magis expediat ven d i , vendantur, vend itorum
que precium in usus pauperum p redictorum et hospitalis per executores mei testamen
ti convertantur. Chyfos meos maserinos omnes et argenteos, exceptis q uos special iter
legavero, volo vend i et precium quad ex venditione eorum provenerit vel acceptum
fuerit, cum omni pecunia parata que tempore obitus mei penes me inventa fuerit, per
d ictos executores in usus prefati hospitalis et pauperum , seu constructionem ejusdem
convertatur. Deb ita mea et il l a que m i h i debentur, omnia su bscribi feci et volo quad i l la
petantur et req u i rantur a debitoribus meis, secundum quad invenietur in scripto seu
scriptis super hoc confectis. Fructus p rebende mee in manus pono executorum mei tes
tamenti. Terram de Alta Ripa, que fuit quondam cance l larii Tornacensis, et terram quam
emi a Sigero de Alta Ripa que tenetur ab abbate Eyhamens i , rel inquo et lego ecclesie
Sancti Petri suprad icte, in subsidium et satisfactionem et perfectionem reddituum, quos
ad usus et opus ipsius ecclesie prom iseram computare, videlicet ad summam centum
quinquaginta l ibrarum; ad quam summam complendam ego eidem eeclesie assignavi
super nomina et loca in parochiis de Arleng hem et Otenghem et bona ibidem jacentia
et super terram que fuit cancel lari i, et super terram que fuit Sigherii de Alta Ripa, et
super g rangiam de Holaing et super molendinum aquaticum ibidem, et super p ratum
quad fuit Roberti quondam majoris de Holaing, et in Herre super feodum quad tuit q uon
d am domini Joannis de Venetia, usque ad completionem summe supradicte; et sic satis
factum est domino abbati Sancti Petri Gandensis ad plenum de centum quinquaginta
l ibris a me p romissis. Si quid autem in bonis habuero vel inventum fuerit de bonis meis
u ltra id quad est per me legatum vel su pra tactum, volo quad hoc cedat in sustentatio
nem et perfectionem hospitalis mei de Maldenghem preli bati, et in usus pauperum et
fratrum ipsius hospitalis, seu in acq u i rendis bonis et possession ibus ad opus hospitalis
memorati, quad peto et volo perfici atq ue modis omnibus consummari. l nsuper hospi
tale de Maldenghem, q uad de nova edificare incepi, pono in manus magistri et fratrum

hospitalis Sancti Joannis in Brugis, et dictum h os pitale de Maldeng hem cum omnibus
bonis ad i psum spectantibus, sive in redditibus, sive in terra, sive in mora, sive in ed ifi
ciis, sive in mansionibus, sive cujuscumque speciei alterius bona fuerint, bonis feodali
bus tantummodo exceptis, do et lego magistro et fratribus hospitalis beati J oan nis in
Brugis, ut ipsi de consilio domini Henrici, fratris mei, di sponant, ordinent, ed ificent et
plantent, secundum discretionem eis a Deo datam, ad usus et util itatem hospitalis de
Maldenghem et pauperum infirmorum ad idem hospitale confluenti um et in eodem
decumbenti um. Nee licebit pred ictis mag istro et fratribus hospitalis de Brugis aliquate
nus destruere mansionem hospitalis de Maldenghem in toto vel in parte, sed volo et ord
ino, ut remaneat d ictum hospitale de Maldeng hem in suo statu bono, pro recipiendis
i nfirmis et refoci l landis ad ipsum hospitale confluentibus et suam sustentationem req ui
rentibus a fratre vel sorore inibi manentibus. H ujus autem testamenti executores consti
tuo et facio dominum Arn . de Bigardes, canonicum Tornacensem, magistrum Hugh de
Ostburg h , sacerdotem majoris altaris in ecclesia Tornacensi , et dominum Henricum fra
trem meum, presbyterum de Arden burgh, ita quad duo de ipsis, si tertius commode
vacare non possit vel non ve l it, vel non su perfuerit in executione mei testamenti, prout
est prescriptum , et si mei executores presentes non fuerint, commode non possint vel
non velint, saltem unus eorum , de consi lio reverendi patris Ph . , Tornacensis episcopi ,
testamentum demandet executioni . Volo e t o rdino q u a d unusquisque executorum meo
rum, si tres fuerint et testamentum meum executioni demandaverint, habeat unusqu is
que u n um de chyfis meis argenteis quem elegerit, ut li bentius testamentum meum
demandet execution i ; hoc notato q uad chyfum meum argenteum meliorem cum ej us
coopertorio dono et lego ab bati Sti . ( Petri) Gandensis ut in eo bibat , nee det eum nee
vendat. Alium chyfum meliorem post il l um do et lego abbati Sti . Amand i in Pabula, ut in
eo b ibat, nee det eum nee vendat. Et tertium chyfum argenteum do et lego mag istro hos
pitalis Brugensis, ut in eo bibat, nee det eum nee vendat . Et ut hec rata et firma mane
ant, ego in signum presens scriptum sigilla meo consignavi et supplico domino
Tornacensi predicto ut in testimonium pred ictorum hoc scriptum una cum sigil la meo
faciat suo sigilla consignari et muniri. Actum anno Dom ini M CC LXX V.
Item alias litteras noveritis nos vidisse in hec verba: Universis presentes l itteras visu ris
Arnulphus de Maldenghem, canonicus Tornacensis, salutem in Domino sempiternam.
Noverit u n iversitas vestra q uad ego compos mentis mee et sano intellectu, ordi no,
d ispono et volo quad illa que in presenti scri pto ordinavero rata maneant et firma, non
obstante quad de aliquibus articulis, de q u i bus ad presens ordino pro volu ntate mea et
ordinare i ntendo, dudum in testamento meo seu in ordinatione u ltime volu ntatis mee ali
ter ordinaverim, certis articulis que i n d icta testamento seu ord inatione continentur, in
suo robore du raturis. Et primo pono in manus mag istri Hugonis de Oostburgh, sacerdo
tis majoris altaris ecclesie Tornacensis, et domini Henrici fratris mei, presbyteri Sti .
Bavonis in Arden burg h , mille l ibras parisienses, a d restitutionem faciendam omnibus d e
m e conquerentibus e t legitime probantibus, secu ndum quad justum fuerit e t ipsis
Hugoni et Henrico videbitur expedire . Ouidquid autem residui inventum fuerit penes me
i n bonis meis, tempore mortis mee, videl icet tam in pecunia numerata, quam in debitis
que mihi debentur ex quacumque causa, pono in manus predictorum H. et H . , ut illa
petant et reci piant, et convertant vel in supplementum restitutionis, si necessum fuerit et
d icte mille libre non sufficiant, vel in utilitatem hospitalis mei de Maldenghem, aut etiam
ali b i , prout saluti anime mee magis cred iderint exped ire . l nsuper volo et ordino quad per
predictos H. et H. eligantur clerici sive scholares magis dociles, quamdiu vixerint H. et
H. vel alter eorum , mittendi Parisios vel alibi ubi studium vigere contigerit. Et volo quad
centum libre de q u ibus fit mentio in testamento meo, seu in ordinatione ultime vol u ntatis
mee, nee non et in l itteris religiosorum virorum abbatis et conventus S. Petri Gandensis
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super hoc confectis, per manus exped itorum H . et H . , q uoad vixerint, vel alterius eorum,
d i stribuantur. I tem volo et ordino, q uad si aliqua d ubietas de aliquo vel aliquibus que
ordinavi vel ord ino oriatur, q uad per p red ictos H. et H. d icta dubietas declaretur, secun
dum quad eis videbitur expedire. I tem preter ea que legavi ecclesie Tornacensi dudum
i n testamento mea, lego etiam eidem centum l ibras parisienses ad redd itus comparan
dos. In quorum omnium rob u r et mun imen si gi l l um meum p resentibus l itteris feci appo
n i . Actum et d atum anno Domini M. CC. LXXV, feria qui nta post Vincentii . Data autem
presentium tuit anno Domini M CC LXX V I I , feria q uarta in paschalibus.
De officiaal van Doornik, aan allen die dit document zullen inkijken, onze groet. Het z i j u bekend dat we
het hieronder geschrevene hebben gezien, dat luidt als volgt:
Ik Arnulf van Maldeghem, kanunnik van Doornik, wetend en beseffend dat er n iets zekerder is dan de
dood en niets zo onzeker als het uur daarvan, heb in naam van de opperste en ondeelbare Drie-eenheid,
ter ere van God en zijn allerheiligste Moeder en van alle heiligen, bij volle verstand en helderheid van
geest mijn wilsbeschikking opgemaakt, waarbij ik over mijn goederen heb aanbevolen en aanbeveel,
beschikt heb en beschik wat volgt, waarbij ik wens dat hetgeen ik aanbeveel en nalaat, zoals hierna wordt
opgesomd, mag geregeld en uitgevoerd worden, tenzij ik iets daarvan zou herroepen, in welk geval het
herroepene of veranderde n iet geldt en het overige in zijn toedracht geldig en uitvoerbaar blijft.
Aldus legateer ik vooreerst aan behoeftige studenten of aan het fonds van arme studenten in Parijs of
elders waar de artes onderwezen worden of zullen onderwezen worden, jaarlijks en voor altijd honderd
vijftig pond, die de rel i g ieuzen, de abt en de gemeenschap van Sint-Pieters te Gent zullen gehouden zijn
jaarlijks en voor altijd in te lossen volgens de patentbrief daarover opgemaakt, waarin ze bevestigen voor
het werk van de kerk van hun abt en gemeenschap, goed en i nkomsten ten belope van het voornoemde
bedrag of meer, gekregen te hebben. Van die honderd vijftig pond Vlaams geld moeten er telkenjare hon
derd rond Kerstmis door het kapittel van Doornik of door twee personen door dat kapittel daartoe aange
steld, bedeeld worden aan bedoelde behoeftige studenten, en op de eerste plaats aan de armsten en de
intelligentsten, als het maar studenten zijn uit het bisdom Doornik of uit het land afkomstig. De overige vijf
tig ponden zullen door de abt van de Sint-Pietersabdij te Gent jaarlijks rond de genoemde feestdag ver
deeld worden op de manier als h ierboven gezegd, en zoals uitgebreider omschreven in het document van
de voornoemde abt en gemeenschap, daaromtrent opgesteld; daarbij willen wij dat bij de verdeling (zoals
gezegd) er geen persoonlijke sympathieën gelden, maar dat de steun ten goede komt aan de meest
behoeftigen of ziekelijken, aan de ijverigsten en aan degenen die het meest bekwaam zijn om in de facul
teit der theologie te slagen. Mochten echter (wat zich hopelijk niet voordoet) de abt en de gemeenschap
n iet in staat zijn of in gebreke blijven het te verdelen bedrag uit te keren aan het kapittel van Doornik of
zijn aangestelden als hoger omschreven, of i ndien de abt bezwaar zou maken omtrent het zelf verdelen
van de vijftig porid, of de bedeling zoals omschreven niet zou uitvoeren of verhinderen, dan wil ik dat het
kapittel, dat daartoe volmacht heeft, er zou voor zorgen dat dit toch gebeurt en de abt en gemeenschap
zou samenroepen om tot een oplossing te komen en de verdeling te laten doorgaan. En opdat het kapit
tel grootmoedig de bedoelde behoeftigen zou steunen en zich met meer bekommernis voor hun belan
gen zou inzetten, beschik ik dat d it kapittel jaarlijks honderd schellingen zou aanvaarden en bekomen
voor kosten en u itgaven die uit het voorgaande kunnen voortvloeien, en wel zo dat, als daarna nog geld
over is, dit gelijkmatig zou verdeeld worden onder de personen die deelnemen aan de dis van de kerk
van Doornik en de waken en missen voor overleden confraters van gezegde kerk en voor mij bijwonen,
en door mij of m ij n testamentuitvoerders aan te duiden. De inkomsten en goederen die ik voor kloosters
en gasthuizen of andere vrome instellingen verworven of gekocht heb, schenk ik en laat ik geheel aan hen
over, met dien verstande dat de opbrengst of de baten van het jaar waarin ik overlijd samen met de ver
schuldigde bedragen van verstreken termijnen aan mijn testamentuitvoerders zullen betaald worden. Ook
wil ik dat de voornoemde goederen, door mij verworven en nagelaten, aan dezelfde stichtingen, abdijen
en hospitalen overgedragen worden en er blijven ten bate van hun bewoners, en dat dit gebeurt volgens
de schikkingen die ik daaromtrent getroffen heb.
Ook alle inkomsten, grond en opbrengsten die ik heb uit de successie van mijn vader of op een andere
manier verworven, gelegen in de parochies van Maldegem, Adegem, Aardenburg, Eeklo Sint-Vincentius
en Sijsele, samen met mijn moergrond, kortom al mijn onroerend goed in die parochies gelegen, met uit
zondering van feodale lenen of goederen die ik in leen houd, draag ik over en legateer ik aan het hospi
taal dat ik nieuw gesticht heb in Maldegem en ten behoeve van de arme lieden die daar zullen opgevan
gen en verzorgd worden. Al mijn voornoemd feodaal goed in de genoemde parochies of een daarvan
gelegen, laat ik na aan mijn broers, heer Hendrik en Jan, om deze volgens erfrecht te bezitten. De tien
den die ik verwierf of kocht in de parochies Staden, Moorsele, Heestert, Wé!regem, Kaprijke en Kluizen en
de aanpalende plaatsen legateer ik en draag ik over aan de kerk van Doornik opdat ze aarmee en m� I
de opbrengsten ervan zou handelen volgens de richtlijn die ik gaf en die door het kapittel van Doornik
aanvaard is.

?

Mijn huis in Doornik laat ik na aan de kerk van Doornik en ten bate van de dis, opdat met de opbrengst
en de winning van de goederen waarvan sprake, bedel ingen zouden gedaan worden volgens de aanwij
zing die ik daaromtrent gaf en die door het bedoeld kapittel aanvaard is en omstandig is opgetekend i n
het boek waaruit tijdens de primen gelezen wordt.
Aan elk van de kloosters van predikheren te Rijsel, Gent en Brugge, en aan de m inderbroederkloosters
van Rijsel, Doornik, Oudenaarde, Gent en Brugge heb ik een schenking in contant geld gedaan volgens
mijn wil; aan de penitentbroeders van Jezus Christus, die van de Karmel en aan andere broeders heb ik
gegeven naar belofte. Ook geef ik aan de leprozenhuizen van Doornik, Gent en Brugge telkens zestig
schellingen, aan het begijnhof van Aardenburg honderd schellingen, aan het begijnhof van Alden
(Oudenaarde?) vijftig en aan dat van Gent honderd schellingen, aan het begijhof Ter Hooie, eveneens in
Gent, vijftig schellingen en aan de infirmerie voor begijnen in de parochie van Sint-Kruis bij de brug* veer
tig schellingen, aan de begijnhoven van IJzendijke, van Oostburg, Damme, Gistel en Torhout elk twintig
schellingen, aan het begijn hof van Kortrijk veertig schellingen, aan dat van Deinze twintig, aan het hospi
taal van Rode veertig schellingen, de hospitalen van G istel en Damme elk twintig schel l i ngen, aan de
overzet- of veerdienst van Cadzand honderd schellingen, die van Wul pen-Oostende* veertig schellingen,
aan elke leproos die i n het bisdom buiten gemeenschap leeft of op het platteland verblijft, twaalf stuivers.
Aan elk van mijn broers en zusters laat ik tien pond na, aan mijn neef Eggerard tien pond, aan zijn zus
ters Aleidis en Beatrijs eveneens tien pond groten. Al mijn stoffegoed , onder verstaan kleren, linnen en
wollen kleden, gebreide kussens en andere, tapijten, tafellinnen, handdoeken, matrassen en bedden
goed, alle koffers. tafels en potten , kortom alle huisraad en meubelstukken d raag i k over en legateer ik
ten behoeve van mijn hospitaal en ten gerieve van de armen aldaar, en wel zo dat indien het beter zou
uitkomen dat iets daarvan verkocht wordt, d it zou verkocht worden en de opbrengst ervan door mijn tes
tamentuitvoerders aan de bedoelde armen en aan het hospitaal zou uitgekeerd worden. Ik wil dat al mijn
tinnen (?) en zilveren bekers, behalve die waarover ik apart zal beschikken, verkocht worden en dat de
opbrengst van de verkoop of de ontvangst, samen met al het gereed geld dat ten tijde van mijn overlij
den bij mij zal aangetroffen worden, door genoemde testamentuitvoerders ten behoeve van het voor
noemde hospitaal en van de arme lieden, of voor de uitbouw ervan zal besteed worden. Mijn tegoeden
en wat men mij schuldig is heb ik laten noteren; ik wil dat ze geregeld worden en van mijn schuldenaren
opgevorderd, overeenkomstig wat daaromtrent op schrift is gesteld. De opbrengst van mijn prebende
geef ik in handen van mijn testamentuitvoerders. Het land van Outrijve, destijds van de kanselier van
Doornik, en het land dat ik kocht van Zeger van Outrijve en dat gehouden wordt van de abt van Ename,
laat ik na en legateer ik aan de eerder genoemde abdij van Sint-Pieters ter ondersteuning, voldoening en
vergoeding van de inkomsten die ik beloofd heb te haren gerieve en nut te zullen besteden, te weten voor
de som van honderd vijftig pond. Daar voeg ik ten bate van dezelfde abdij bovendien nog ( inkomsten)
aan toe uit titels (personen) en eigendommen i n de parochies Arlegem en Otegem en de goederen daar
gelegen, en ook nog van het land dat toebehoorde aan de kanselier en aan Zeger van Outrijve, en boven
dien van de schuur van Holaing en de watermolen aldaar, en verder van het weiland dat toebehoorde aan
Robert, destijds meier van Holaing, en ook nog van het leen i n Herre dat toebehoorde aan heer Johannes
van Venetiê, (dat alles) tot vervollediging van de bovengenoemde som, waarmee aan de heer abt van de
Sint-Pietersabdij te Gent geheel voldaan is voor de honderd vijftig pond door mij beloofd.
I ndien ik nog bezittingen zou hebben of indien er nog iets zou gevonden worden buiten hetgeen ik
geschonken of hiervoor vermeld heb, dan dient dat besteed voor het onderhoud en de afwerking van mijn
hospitaal te Maldegem en ten behoeve van de armen en de broeders aldaar of voor het verwerven van
goederen en bezittingen voor de werking van dat hospitaal , dat ik met alle mogelijke middelen wil afwer
ken en voltooien . Bovendien draag ik het hospitaal van Maldegem, dat ik begonnen ben nieuw te laten
opbouwen , over in handen van de meester en de broeders van het Sint-Janshospitaal te Brugge, en geef
en legateer ik het met al de goederen die het toekomen, zo renten, land, moergronden, gebouwen, hot-

Met de vermelding "in parochia Ste Crucis " is hier voorzeker het Brugse begijnhof bedoeld; het zou
overigens verwonderlijk zijn dat de kanunnik het in zijn testament niet zou bedenken. Toch laat de
uitdrukking "item ibidem infirmarie beginarum ", na de vermelding van de twee grote Gentse begijn
hoven, o.i. de mogelijkheid open dat hier het kleine Sint-Aubertusbegijnhof aan de Houtlei in
Poortakker te Gent bedoeld is, dat zich op ziekenzorg toelegde. Men vermoedt dat het gesticht
werd kort vóór 1 278, jaar waarin het eigenlijke ziekenverblijf gebouwd werd. Het Sint
Aubertusbegijnhof lag echter binnen de parochie van Sint-Michiels, terwijl het Brugse begijnhof
inderdaad op de parochie Sint-Kruis lag .
Oostende was toen één van de vier parochies op het eiland Wulpen, gelegen tegenover Cadzand
aan de ingang van de Honte of Westerschelde . Mettertijd werd Wulpen door het water ingepalmd,
eind 1 570 was het geheel i n de zee verdwenen.
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steden en goederen van welke aard ook, met uitzondering evenwel van mijn leengoederen, aan de mees
ter en broeders van het Sint-Janshospitaal in Brugge opdat zij er, met advies van mijn broer Hendrik, zou
den over beschikken en ze beheren, zouden bouwen en planten zoals God het hen ingeeft, ten behoeve
en tot nut van het hospitaal te Maldegem en van de arme noodlijdenden die er zullen aankloppen en
opgenomen worden . Het zal de voornoemde meester en broeders van het Brugse hospitaal niet toege
staan zijn het hospitaalgebouw te Maldegem in zijn geheel of gedeeltelijk ten onder te laten gaan; ik wil
en beveel dat genoemd hospitaal in goede staat blijft om er de behoeftigen die er zullen toekomen en er
de hulp van de broeder of zuster i n roepen, op te vangen en te verplegen.
Als uitvoerders van dit testament stel i k aan heer Arn. De Bigardes, kanunnik te Doornik, meester Hugo
van Oostburg, bedienaar van het hoofdaltaar in de kerk van Doornik, en mijn broer Hendrik, priester te
Aardenburg , zodat twee van hen, voor het geval een derde niet beschikbaar is of afzegt of niet meer in
leven is ten tijde van de uitvoering van mijn wilsbeschikking zoals hiervoor beschreven, (daartoe kunnen
overgaan); als (twee van) m ij n testamentuitvoerders niet kunnen aanwezig zijn, i ngeval ze belet zijn of
daar niet willen toe overgaan , zal tenminste één van hen, op advies van de eerwaarde vader Ph(ilippus),
bisschop van Doornik, de uitvoering van m ij n wilsbeschikking behartigen. I k wens en beschik dat elk van
mijn testamentuitvoerders, zo ze met drie zijn en de uitvoering ervan nakomen. een van mijn zilveren drink
bekers naar keuze zal krijgen, om met des te meer voldoening de uitvoering van mijn wilsbeschikking te
behartigen, met deze restrictie evenwel dat ik mijn beste beker met zijn deksel schenk en legateer aan de
abt van S int-Pieters te Gent opdat hij daaruit drinke, en hem niet wegschenkt of verkoopt, en dat i k de
tweede beste beker schenk aan de abt van Sint-Amands in de Pévèle*, opdat hij eruit zou drinken en hem
niet wegschenkt of verkoopt, en evenzo een derde beker aan de meester van het hospitaal te Brugge.
Opdat dit al les geldig en van kracht zou blijven, heb ik ten teken daarvan dit geschrift met mijn zegel
bekrachtigd, en vraag ik voornoemde heer bisschop van Doornik tot getuigenis van dat alles dit geschrift
samen met mijn zegel , met zijn zegel te laten bevestigen en bekrachtigen. Aldus gedaan in het jaar des
Heren 1 275.
Het zij u bekend dat wij kennis genomen hebben van nog een ander geschrift, dat luidt als volgt:
Arnulf van Maldeghem, kanunnik te Doornik, aan allen d ie onderhavig geschrift zullen zien, onze groet in
de Heer. Het zij u allen bekend dat ik bij volle verstand en helder van geest opdraag, beschik en wil dat
hetgeen ik in onderhavig geschrift vastleg, zou ingevolgd en bekrachtigd worden, ongeacht wat aan
gaande sommige artikelen, waarover ik thans volgens mijn wil beschik en de intentie heb te beschikken,
eerder i n mijn testament of laatste wilsbeschikking anders zou geregeld zijn, terwijl bepaalde artikelen die
in dat testament of wilsbeschikking vervat zijn, van kracht blijven. En vooreerst stel ik meester Hugo van
Oostburg, bedienaar van het hoofdaltaar in de kerk van Doornik, en mijn broer heer Hendrik, priester van
de Sint-Baafskerk te Aardenburg, duizend pond parisis ter hand om daarmee allen te voldoen die van mij
te goed en wettelijk te vorderen hebben, volgens wat rechtmatig is en naar het inzicht van dezelfde Hugo
en Hendrik voldaan moet worden. Andere bezittingen die nog zouden aangetroffen worden ten tijde van
mijn overlijden, hetzij in gereed geld hetzij van tegoeden van welke aard ook die aan mij nog moeten ver
effend worden, beveel ik in handen van de voornoemde H. en H" opdat ze die zouden invorderen en ont
vangen, en ze besteden als supplement mocht dit nodig zijn en de gezegde duizend pond niet volstaan.
of tot nut van mijn hospitaal te Maldegem of nog elders, zoals het hen best lijkt voor mijn zielenzaligheid.
Bovendien wil en beschik ik dat voornoemde H. en H" zolang zij of een van hen beiden leven, geestelij
ken of ernstige studenten aanduiden om ze naar Parijs of elders te sturen om er hogere studies aan te
vatten. En ik wil dat de honderd pond waarvan sprake i n mijn testament of laatste wilsbeschikking en in
het document daaromtrent opgesteld met de heren abt en religieuzen van de Sint-Pietersabdij te Gent. uit
de hand van de uitvoerders H. en H" zolang zij of een van hen beiden leven, zou ter beschikking gesteld
worden. Ook wil en verlang ik dat, mocht er enige twijfel ontstaan over een of ander van hetgeen ik heb
beschikt of beschik, deze twijfel door de voornoemde H. en H. zou opgehelderd worden en dit naar hun
beste inzicht. Bovenop hetgeen ik reeds bij testament aan de kerk van Doornik heb gelegateerd, schenk
ik haar nog honderd pond parisis om die te berenten.
Ter bevestiging en bekrachtiging van dat alles heb ik aan d it geschrift mijn zegel laten hechten. Gedaan
en gegeven in het jaar des Heren 1 275, de vierde na Sint-Vincentiusdag.
Dit document evenwel is gegeven in het jaar des Heren 1 277, de derde dag in de paastijd .
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Saint-Amand-les-Eaux.

1 279
Familiearchief, B.28

Universis praesentes l itteras inspecturis Simon Peperki n , Franchiscus Belle et Johannes
Balgh , filius Petri, rectores et p rovisores hospitalis beati Nicolai Yprensis de Bella salu
tem, in omnium salutari. Noverit universitas vestra, quad cum Cristi na, rel icta quondam
Salomonis d icti Belle Burgensis Yprensis, operi caritatis intendens, q uoddam hospitale
i nfra villam Yprensem , in j usticia Morinensis diocesis, ad sustentationem pauperum in
honore beati Nicholai construxerit, et eidem capel l anie sufficientes redd itus ad opus
capellani assignaverit, i psa Cristina, intuitu pietatis et pro sal ute anime sue et speciali
ter d icti Salomonis, q uondam mariti sui, et E lizabeth filie sue, quondam domine de de
Maldinghem, et Philippi q uondam domini de Maldenghem ejus mariti , et Johannis Belle,
filii Salomonis predict i , et antecessorum suorum , ac etiam omnium dicti hospitalis bene
factorum, i n h onore beati Stephani prothomartyris, in dicta hospitali q uamdam al iam
capellaniam instituit, valoris qui ndecim librarum flandrensi um perpetuo annuatim a
capellano d icte capellanie perci piendarum et habendarum; quas q u i ndecim l i b ras nos
et magistri ejusdem domus et successores nostri , qui pro tempore fuerint in officio reg
iminis et provisionis d icti hospitalis, tenem ur et tenebimur perpetuo solvere cape l l ano
memorate secunde capellanie tribus terminis anni, videl icet in natali Domini centum so
l idos, in passchate centum solidos, in festo beati Remigii in capite octobris centum so
lidos flandrenses, i n futurum de redd itibus a dicta C ristina sufficienter assignatis et col
latis i n pu ram elemosinam dicta hospitali , coram scabinis et lege Yprensi ad opus d icte
solutionis faciende terminis memoratis. Sciendum insuper q uad d icta secunda capella
nia debet perpetuo deserviri in d icta h ospital i per capellanum secularem idoneum , mini
me ammovendum, nisi ob del ictum quad ammotionem req uirit. Qui q u i dem secularis
capellanus dicte secunde capellanie cotidie in dicta hospitali missam celebrare vel
facere suis sumpti bus celebrari , hoc annotato quad capellano dicte secunde capellanie
defuncto, nos rectores et provisores d icti hospitalis et magistri qui pro tempore fuerimus,
debemus et tenebimur d ictam secundam capel laniam sine aliquo defectu facere deser
viri per personam idoneam et honestam de redd itibus capellanie memorate cotidie,
q uosque d icta secunda cape llania collata fuerit alicui seculari persone idoneo et hones
te et ad sacerdotalem ord inem promote, salvo et omnibus et per omnia jure parochiali;
ita videlicet q uad a primis conventionibus prime capellanie que inter dictam Cristinam
et prepositum et conventum beati Martini Yprensis fuerunt in ite, prout in litteris super
d icta fondatione contectis plenius continetur. Et cum premissa rite fieri non debeant, nisi
dyoecesanus premissis suum prebeat assensum, authoritate sua eadem confi rmando,
nos reverendo Patri ac domino nostro H " Dei g ratia Morinensi ep iscopo, suppl icamus
humiliter et devote ut ipse, attendens devotionem et desiderium Cristine pred icte, in pre
missis omnibus et singulis consensum suum prebeat pariter et assensum, et ea omnia
et singula authoritate sua episcopali tamquam dyoecesanus dicti loci confirmare digne
tur, et omnia et singula inviolabil iter faciat observari , ita tarnen quad ad dictam Cristinam
pertineat prima presentatio capellanie superius nominate. In cujus rei testimonium nos
Simon Peperkin, Franciscus Belle et Johannes Bal g h , rectores et provisores dicti hospi
talis, et ad perpetuam rei memoriam sigilla nostra, una cum sigilla Cristine predicte, pre
sentibus duximus apponenda. Datum anno Domini mil lesimo ducentesimo septuagesi
ma nono, i n vigilia beati Johannis Baptiste.
Simon Peperkin , Franciscus Belle en Johannes Balgh, zoon van Pieter, rectoren en voogden van het hos
pitaal van Sint-Nikolaas in leper-Belle, aan allen die dit document zullen inkijken onze groet en alle goeds.
Het zij u allen bekend dat, toen Christina, destijds weduwe van Salomon genaamd Belle, van de Burg van
leper, met de intentie een werk van naastenliefde te doen, nabij de stad leper, in het ambtsgebied van het
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bisdom Terwaan, tot onderhoud der armen een hospitaal liet bouwen, toegewijd aan de heilige Nikolaas,
en aan de bijhorende kapelanij voldoende inkomsten ter beschikking stelde voor het werk van een kape
laan, dezelfde Christina, door medelijden bewogen en tot heil van haar ziel en in het bijzonder (tot heil van
de zielen) van genoemde Salomon, eertijds haar echtgenoot, van haar dochter Elisabeth, destijds vrou
we van Maldegem, en van Filips, destijds heer van Maldegem, en van Johannes Belle, zoon van genoem
de Salomon, van haar voorouders en ook van alle weldoeners van het genoemde hospitaal, in dat hospi
taal nog een andere kapelanij stichtte, toegewijd aan Sint-Stefanus, eerste martelaar, ter waarde van
vijftien ponden Vlaams, voor altijd jaarlijks door de bedienaar van d ie kapelanij te ontvangen en te heb
ben . Die vijftien ponden d ienen wij en de meesters van dat gasthuis en zullen onze opvolgers, die met
tertijd zullen instaan voor het bestuur van en het voogdijschap over het genoemde hospitaal, voor altijd
aan de kapelaan van bedoelde tweede kapelanij d ienen te voldoen op drie tijdstippen van het jaar, te
weten honderd schellingen met Kerstmis, honderd schellingen met Pasen en honderd schellingen Vlaams
op het feest van Sint-Remigius, begin oktober, en te nemen van de renten die door de genoemde
Christina, als pure aalmoes, in vroeger tijden ten overstaan van de schepenen en de wet van leper in vol
doende mate aan dat hospitaal zijn toegewezen en bezet om de bedoelde schikking uit te voeren. Ook
moet geweten zijn dat die tweede kapelanij in het genoemde hospitaal, voor altijd moet bediend worden
door een geschikt secu lier kapelaan die niet kan afgesteld worden, tenzij wegens een vergrijp dat zijn
afstelling vereist. Die seculiere kapelaan, verbonden aan de tweede kapelanij, moet dagelijks in het
genoemde hospitaal de mis opdragen of op zijn kosten laten opdragen, waarbij te noteren valt dat, wan
neer de bedienaar van de genoemde tweede kapelanij komt te overlijden, wij rectoren en voogden van
het genoemde hospitaal en de meesters die dan in functie zullen zijn, moeten voorzien en ertoe gehou
den zijn, bedoelde tweede kapelanij zonder verwijl dagelijks, uit de inkomsten van die kapelanij, te laten
bedienen door een geschikt en waardig persoon, totdat ze zal toegewezen worden aan een geschikt en
waardig seculier persoon die de priesterwijding heeft ontvangen, dat alles geheel in overeenstemming
met het parochiaal recht, en wel zó als i n de eerste overeenkomsten betreffende de eerste kapelanij tus
sen genoemde Christina en de proost en het kapittel van Sint-Maartens in leper is bedongen, en zoals dat
in de oorkonde betreffende die stichting opgesteld, geheel is vervat. En omdat het voorgaande niet vol
gens de gebruikelijke kerkelijke voorschriften moet verlopen als de bisschop zijn toestemming verleent
aan wat voorafgaat door dat met zijn gezag te bevestigen, smeken wij onze eerbiedwaardige vader en
heer H . , door Gods genade bisschop van Terwaan , nederig en ootmoedig dat hij, de vrome wens van
voornoemde Christina i ndachtig, aan al het voorgaande en aan elk daarvan afzonderlijk evenzeer zijn toe
stemming zou willen verlenen en zich zou verwaardigen dat alles en elk afzonderlijk met zijn bisschop
pelijk gezag in zijn hoedanigheid van bisschop van genoemde plaats, te bevestigen, zo nochtans dat aan
de genoemde Christina de eerste voordracht voor de genoemde kapelanij zou toekomen.
Tot getuigenis h iervan en als bestendige herinnering daaraan, hebben wij, Simon Peperkin, Franciscus
Belle en Johannes Balgh, rectoren en voogden van het genoemde hospitaal, aan dit document onze
zegels laten hechten, samen met dat van voornoemde Christina.
Gegeven in het jaar des Heren twaalfhonderd negenenzeventig, op de vooravond van het feest van Sint
Jan de Doper.

1 282
Archief van de kerk van Harelbeke

U n iversis presentes l itteras inspecturis Philippus, dominus de Maldeghem , et domina
Maria, uxor ej us, salutem in domino. Noverit u niversitas vestra, quad nos recepimus et
habuimus a discretis viris preposito, decano et capitulo ecclesie Harlebecensis, quin
g entas li b ras legalis monete flandrensis, nobis per manum Walteri dicti Anckere, baillivi
nostri de Maldeghem, numeratas, solutas et deliberatas, q uas quingentas l i bras nobis
d icti Harle becenses mutuarunt. Ouem bail l ivum ad recip iendam dicte pecunie summam
constitu imus et fecimus, facimus et constitu imus nostrum legitimum procuratorem. I n
quorum testimonium presentes l itteras predictis Harlebecensibus sigillis nostris contul i
mus sigillatas. Datum anno Dom in i 1 282, in die Tri nitatis.
Filips , heer van Maldegem, en zijn echtgenote Maria, aan allen die dit document zullen inkijken, onze
.
groet in de Heer. Het zij u allen bekend dat wij van de eerwaarde heren proost, deken en kap1ttelheren
.
van de kerk van Harelbeke vijfhonderd ponden wettig Vlaams geld ontvangen hebben en bezitten, ons uit
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de hand van Walter, genoemd Anckere, onze baljuw in Maldeghem, geteld, voldaan en ter beschikking
gesteld, welke vijftig ponden de genoemde heren van Harelbeke ons hebben uitgekeerd. Om de genoem
de som geld in ontvangst te nemen, hebben we die baljuw aangesteld en gemachtigd, machtigen we hem
en stellen we hem aan als onze wettige zaakgelastigde. Als getuigenis daarvan hebben wij onderhavig
geschrift, voorzien van onze zegels, aan de voornoemde heren van Harelbeke bezorgd. Gedaan op
Drievuldigheidsdag van het jaar des Heren 1 282.

1 283
Archief van het Sint-Janshospitaal te Brugge

Nos Philippus, dominus de Maldeghem, m i les, et Maria, uxor ejus, notum facimus u n i
versis presentes l itteras inspecturis quod nos decimam nostram, nuncu patam decimam
de Spiere, jacentem in officio de Ziecele p rope curtim hospital is Sti Joannis in Brugis
que vocatur Donc, magistro, fratribus et sorori bus ej usdem hospital is ven d idimus pro
centum et viginti l ibris flandrensi bus, nobis ab eisdem in bona et bene nume rata pecu
nia integraliter persolutis, et a nobis, in util itatem nostram conversis evidentem et com
munem, et eandem decimam ipsis ad opus ej usdem hospitalis werpivimus et effestuca
vimus bene et legitime, ab ipsis perpetuo tenendam , percipiendam, possidendam et
habendam li bere et absolute. Promittentes pro nobis et hered ibus nostris, sub fide et
juramento a nobis corporal iter prestitis, d ictis magistro, fratri bus et sororibus, pro se et
suis successori bus stipulantibus, litem vel controversiam ipsis vel eorum successoribus
de dicta decima, seu i psius parte, aliquo ullo unq uam modo vel tempore non inferre, nee
inferenti consentire, sed i psam decimam tam in proprietate quam in possessione eis et
suis successoribus ab omni homine et u n iversitate legitime defendere , autorisare et dis
brigare, et pred ictam venditionem et omnia et singula suprascripta perpetuo firma et
rata habere et tenere, et non contrafacere vel venire per nos vel per alium aliqua causa
vel ingenio, de ju re vel de facto. Ego etiam Maria pred icta, certificata dictam decimam
mihi pro dote esse ypothecatum, renuntio de spontanea mea volu ntate, et non coacta,
omni j u ri ypothecarum et cuil ibet alii quod h abebam vel habere poteram in dicta deci
ma, occasione dotis , ususfructus seu donationis, propter n u ptias vel alia quacumque
causa mihi ad presens competenti seu in posterum competituro. Sub fide et juramento
predictis renunciamus etiam nos Philippus et M aria pred icti omni exceptioni fori, doli
mal i , vis et metus, non numerate pecunie, et non soluti justi pretii , et ceteris omnibus et
singulis j uris canonici et civi lis auxiliis, que contra presens instrumentum vel factum in
eo contentum aliquo unquam tempore vel modo possent objici vel proponi de j u re vel
de facto, et que nobis et successoribus nostris ad veniendum contra promissa vel ali
q uod promissorum possent prodesse, et d ictis mag istro, fratribus et sororibus obesse.
I n quorum omnium testimonium et munimen presenti bus l itteris sigilla nostra duximus
apponenda. Actum et datum anno Domini 1 283, feria tertia post Assu mptionem beate
Virginis, mense augusto.
Wij Filips, heer van Maldeghem, ridder, en Maria, zijn echtgenote, maken bekend aan allen die deze oor
konde zullen inkijken dat we onze tiende, genoemd de tiende van Spiere en gelegen in het ambacht
Sijsele nabij de hofstede van het Sint-Janshospitaal van Brugge, hofstede die ter Donk wordt genoemd,
aan de meester, broeders en zusters van datzelfde hospitaal hebben verkocht voor honderd twintig pon
den Vlaams, ons door hen in goed en gereed geld voldaan en door ons aangenomen voor ons normaal
en gewoon gebruik, en dat we van dezelfde tiende voor hen, ten behoeve van het hospitaal , afstand heb
ben gedaan en de halm geworpen naar behoren en wet, opdat ze die voor altijd vrij en volkomen zouden
houden, ontvangen, bezitten en hebben. Aan voornoemde meester, broeders en zusters beloven we daar
bij in naam van onszelf en van onze erfgenamen op ons woord van eer en onder eed hier afgelegd , en
bedingen dat we nooit op welke manier of welk moment ook zullen aansturen op twist of onenigheid met
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hen of hun opvolgers over de tiende i n kwestie of een deel daarvan, noch in te stemmen met wie daar op
aanstuurt, maar d ie tiende als wettige eigendom en bezit van hen en hun opvolgers tegenover iedereen
en de gemeenschap te zullen verdedigen, bevestigen en vrijwaren, en de voornoemde verkoop en het
h iervoor geschrevene globaal en in zijn onderdelen voor altijd van kracht en geldig te laten zijn en blijven,
er niets tegen i n te brengen of ertegen op te komen om welke reden of onder welk voorwendsel ook, en
dat volgens goddelijke en menselijke wetten. Ook verzaak ik, Maria voornoemd, er mij goed van bewust
dat genoemde tiende voor mij als bruidsgift is gehypothekeerd, uit vrije wil, zonder enige druk, aan elk
hypotheek- of wel k ander recht ook dat i k op die tiende had of kon gehad hebben inzake huwelijksgift,
vruchtgebruik of schenking ter wille van huwelijk of welke andere reden ook die zich nu of in de toekomst
voor mij zou aandienen. Ter trouw en bij ede als eerder gezegd, nemen wij, Filips en Maria voornoemd,
afstand van elke tegenwerping van buitenaf, misleidend opzet, krachtmiddelen en dwang, onzuiver geld,
n iet i ngeloste kosten en alle mogelijke kanonieke en burgerlijke middelen die tegen de huidige transactie
of iets van haar inhoud door iemand wanneer of hoe dan ook zou kunnen ingebracht of voorgesteld wor
den vanuit goddelijke of menselijke wetten, en dat zou kunnen ingaan tegen onze belofte of een gedeel
te daarvan, en wat nadelig zou zijn voor de genoemde meester, broeders en zusters.
Tot getuigenis en ter bevestiging van dat alles hebben we aan dit document onze zegels laten bevesti
gen.
Gedaan en gegeven in het jaar des Heren 1 283, i n de maand augustus, twee dagen na Maria-Hemelvaart.

1 283
Archief van het Sint-Janshospitaal te Brugge

N os Philippus, dominus de Maldeghem, mi les, et Maria, uxor ejus, notum facimus uni
versis presentes l itteras ins pectu ris, quad nos ob remedium animarum nostrarum et pre
decessorum nostroru m , magistro, fratribus et sororibus hospitalis Sti Joannis in Brugis
omne jus quad habemus i n decimis jacentibus ab occidentali parte curtis de Donc in
officio de Ziecele, q uas ad p resens iidem magister, fratres et sorores ibidem habent vel
in posterum sunt habituri, plene dedimus, absol ute concessimus et ex toto qu itamus,
p romittentes ipsis bona fide p ro nobis et hered ibus nostris, quad nos i d garandizabimus
eisdem , ad plenum, ubicumque et q uandocumque necesse fuerit et opportunum, pre
sentium testimonia l itterarum sigillis nostris consignatarum . Actum et datum anno Domini
m illesimo d ucentesimo octuagesimo tertio, feria quarta post decollationem Sti Joannis
Baptiste.
Wij Filips, heer van Maldegem, ridder, en zijn echtgenote Maria maken bekend aan allen die deze oor
konde zullen i n kijken, dat we tot lafenis van onze zielen en die van onze voorzaten aan de meester, broe
ders en zusters van het Sin-Janshospitaal te Brugge, alle rechten die we hebben op de tienden in het wes
telijk deel van het hof van Donk in het ambacht Sijsele, nu in het bezit of nog in het bezit te komen van
dezelfde meester, broeders en zusters, vol ledig hebqen geschonken, onvoorwaardelijk overdragen en
geheel afstaan, waarbij wij hen te goeder trouw voor onszelf en onze erfgenamen beloven dat we hen dat
ten volle zullen garanderen, waar en wanneer ook dit nodig of gewenst mocht zijn, met het getuigenis van
onderhavig geschrift, gewaarmerkt met onze zegels.
Gedaan en gegeven in het jaar des Heren twaalfhonderd drieêntachtig, drie dagen na Sint-Jans
Onthoofding.

1 285
Archief van de Sint-Baafsabdij, Gent
.

I c Philips, geheeten Heere van Maldeghem, riddere, doe te verstaene allen den gene
die dese letteren s ul len sien ofte hoeren l esen, dat wy bekennen wel ende verien, dat
ons we l ende wettelyck in goeden paiemente g hinge ende gave vyf hondert lib. parici-

se, gelivereerd ende vergolden syn, d ie Woutere, heere van Herzele bi onsen geheten,
heeft ontfaen, ende van welcken vyf hondert lib. t'jarlic die wi ende Marie, myn wyff,
scoutetinne van Wendelghem, van voorwaerden alse zule, alse in den t'jarli c staet,
gegeven hebben der kercken van Zente Baves ende bezegeld met onsen zeg l en . Ende
i n oorconchepen van desen d ingen ende verl iveringen hebben wy dese l etteren gheze
gelt met eenen onsen zeg len. Dit was gedaen op d ien dagh dat men schreeft dat incar
nation Ons Heeren MCC achentig en vive, in dertien avende.
in paiemente ghinge: betaalde; lib. paricise: pond parisis; gelivereerd: gegeven; i n oorconchepen: als
bewijs; verliveringen: transactie; incarnation: menswording; avende: september.

1 289
Uittreksel uit een akte, bewaard in het kasteel van Gent

Nous, Jehans de Rodes, cheval ier, sire d'Englemoustier, Katherine de Maldeghem, sa
femme, etc. Donné à Londres en l'an de l ' i ncarnation N ostre-Seigneur mil CCLXXXI X.
Wij , J a n van Rode, ridder, heer van I ngelmunster, e n Katherina van Maldeghem, zijn echtgenote, enz.
Gegeven te Londen in het jaar 1 289 sinds de menswording van Onze Heer.

1 296
Archief van het Sint-Janshospitaal te Brugge

Reverendo patri ac domino suo, domino Dei g ratia venerabili Tornacensi episcopo,
magister Hugo de Ostburg, Tornacensis canonicus, suus devotus filius, salutem, reve
rentiam et obedientiam debitam et devota m . Reverende paternitati vestre notifico, quad
dominus Arnulphus de Maldenghem, quondam canon icus Tornacensis, cujus testa
menti seu u ltime sue voluntatis executor fui , inter alia que ordinavit, voluit et mandavit,
q uandam capel laniam deserviendam i nstituit in hospitali de Maldenghem (quad i pse de
suo propria construxit) de anno i n anno per capellanum, quem magister et fratres hos
pitalis Sti. Johannis in Brugis adeligerent; et tenentur predicti magister et fratres pred ic
tem capell aniam bene et sufficienter dotare, usque ad valorem qui ndecim l i b rarum
Parisiensium, de bonis sibi a d icta domino Arn ul pho col latis. In cujus rei testimonium
presentibus litteris sigillum meum est appensum . Datum Tornaci , anno Domini MCC
nonagesimo sexto, feria quinta post octavam Purificationis beate Marie Vi rginis.
Meester H u g o van Oostburg, kanunnik van Doornik en toegewijde zoon, aan zijn eerwaarde vader en
heer, door Gods genade de eerbiedwaardige heer bisschop van Doornik, zijn groet, met eerbied en in
gehoorzaamheid uit plicht en genegenheid. Ik breng u ter kennis, eerbiedwaardige vader, dat heer Arnulf
van Maldeghem, eertijds kanunnik te Doornik, door wie ik aangeduid was als uitvoerder van zijn testament
en laatste wilsbeschikking, onder hetgeen hij geregeld , gewild en opgedragen heeft, in het hospitaal van
Maldegem (dat hij met eigen middelen heeft laten bouwen) ook een kapelanij heeft gesticht, die van jaar
tot jaar moet bediend worden door een kapelaan, aan te duiden door de meester en de broeders van het
Sint-Janshospitaal te Brugge, die ertoe gehouden zijn deze kapelanij goed en voldoende te begiftigen tot
een bedrag van vijftien pond parisis uit de middelen die genoemde heer Arnold daarvoor aan hen heeft
bezet. Ter getuigenis daarvan is mijn zegel aan dit document gehecht. Gegeven te Doornik in het jaar
1 296, vier dagen na de octaaf van de tempelgang van de heilige Maagd Maria.

1 299
Uit het register der charters van de kon i n g , bewaard in Parijs, zijde 38 nr. 8 1

Carolus, regis Francie filius, Valesie, Alenconensis, Carnotensis, Andegavensis comes,
locum carissimi nostri reg is Francie tenens i n Flandrie, salutem i n Domino sempiternam.
N overint u niversi q uod nos, consideratis et attentis g ratis servitiis eidem domino nostro
et nobis pro i pso, ex parte Alampsi de Monteni m i l itis impensis et etiam impendendis,
sibi vice et autoritate prefati domini nostri reg is, et secundum i psius mandatum, dedimus
et concessim us manerium de Maldeng ueyn , una cum fossatis pluribus, pratis, nemori
b u s , c i rc a manerium ip s um existentibus, et garen n a , que P h i l i p pus d ictus de
Maldengueyn , m i les, ten uit, una cum ducentis l i bris turonensibus annui et perpetui red
ditus i bidem et circa, et cum j ustitia quam apud Maldengueyn et c i rca dictus Philippus
habuit. lta tarnen q uod i n d ictis d ucentis l i b ris com putati bur valor et appretiatio justitie
s u p radicte; d ictis manerio, fossatis, pratis, garenna et nemoribus minime appreciandis
i n ipsis d ucentis l ibris; habendis p redictis i n perpetuum et hereditarie ab i pso Alampso
et ejus heredi bus ab eo de matrimonia procreatis vel procreandis, ad i psorum heredum
volu ntatem omnimodam faciendam; tenendis per eum et ipsius heredes a domino nostro
rege ad fidem et hommag i u m , ad q ue jam recepimus eundem : jus, possessionem et
p roprietatem p red ictorum sibi tradentes et assignantes et in i psum transferentes per tra
d itionem p resenti um litterarum. Et hoc omnibus q u i bus significandum est, significamus
per p resentes litteras sigilla nostro si gi l l atas. Datum et actum Brugis, die lune ante
Purificationem beate M arie Virginis, anno Dom i n i 1 299.
Karel, zoon van de koning van Frankrijk, graaf van Valois, Alençon. Charente en Anjou , in plaats van zijn
geliefde vader de koning van Frankrijk in Vlaanderen verblijvend, voor altijd onze groet in de Heer. Het zij
allen bekend dat wij, uit achting en waardering voor de vele diensten die ridder Alampsus van Montigny
aan onze heer en voor hém aan ons heeft bewezen en nog zal bewijzen, ter wille en op gezag van onze
voornoemde heer en koning en in zijn opdracht, het riddergoed van Maldegem schenken en overdragen,
samen met zijn grachten, weiden en bossen daarrond, en de warande die Filips, genoemd van
Maldeghem, ridder, in zijn bezit had, samen met de jaarlijkse en blijvende inkomsten van tweehonderd
pond tournois uit dat goed en zijn omgeving, en met de rechtsbevoegdheid die genoemde Filips in
Maldegem daaromtrent bezat, aldus. dat in de bedoelde tweehonderd pond de waarde en prijzing van
de rechtspraak in kwestie zullen gerekend zijn, echter niet de waarde van het gezegde riddergoed met
zijn grachten, weiden, warande en bossen. als bestendig en erfbaar bezit aan dezelfde Alampsus en de
erfgenamen uit zijn huwelijk voortgekomen of nog voort te komen, om er naar goeddunken over te
beschikken en door hem en zijn erfgenamen van onze heer koning te houden ter trouw en leenhulde zoals
wij die reeds verkregen hebben: het recht. bezit en eigendom van het voornoemde dragen wij over en
kennen wij toe en brengen wij op hem over door het uitreiken van onderhavige oorkonde. Aan allen aan
wie dit bekend moet zijn, geven wij dit te kennen door deze oorkonde, voorzien van ons zegel. Gedaan
en gegeven te Brugge, de maandag voor het feest van de tempelgang van de heilige Maagd Maria, het
jaar des Heren 1 299.

1 300
Archief van het Sint-Janshospitaal te Brugge

2n

I

Viris venerabilibus et discretis domino " . , decano et capitulo ecclesie Tornacensis, fra
ter Willelmus d ictus abbas de Thosan, N icholaus de Biervliet, canonicus ecclesie Sancti
Donatiani Brugensis, et frater Franco, portarius monasterii de·Thosan predicti, e ecuto
res testamenti seu vo luntatis u l time domini Henrici de Waerhem bone memorie, sacer
dotis, salutem in Domino sempiternam. Cum prefatus dominus Henricus, ob sui, fratris

q uoque sui domini Arnulphi de W" quondam vestri con - canonici, animarum remed i u m ,
in hospitali de Maldenghem, quod idem dominus Arn u l phus fundaverat, missam cele
brari ord inaverit et disposuerit assidue per idoneum sacerdotem, non q u i dem instituen
dum canonice sed conducen dum ab i l l i s de hosptali Sancti Joannis Brugensis, prout
melius . . . , et mutandum ac etiam alium su brogandum, venerabilem discretionem ves
tram requ irimus et rogamus . . . , propter annuum et divinum servicium in dicto hospitali
diligentius et devotius applicand u m , concedere d ignemin i , quad missa hujusmodi in
dicta hospitali de Maldenghem pro d ictis defunctis et cunctis fidelibus mode p red icto
valeat celebrari. Speramus enim per missam h ujusmodi fidelium devotionem p ropensi
us excitandam, et dictum hospitale, cui hactenus de mi ssa provisum non exstitit, ampli
us honorandum. Bona etiam sufficientia ad hoc dep utata consistunt, et predictos de
hospitali Sancti Johannis Brugensis ad tenendum sacerdotem h ujusmodi obligatos
habemus firmiter et astrictos. Quad vobis et omnibus tenore presentiu m cupimus esse
notum . Datum anno Domini M°CCC0, feria q uinta post Valenti n i M artyris.
Broeder Willem, genoemd abt van Ter Doest, Nikolaas van Biervliet, kanunnik van de Sint-Donaaskerk te
Brugge, en broeder Franco, portier van het voornoemde klooster van Ter Doest, belast met de uitvoering
van het testament en de laatste wilsbeschikking van wijlen heer Hendrik van Warhem, priester, aan de eer
waarde en eerzame mannen, heer " . , aan de deken en het kapittel van de kerk van Doornik, onze groet
in de Heer voor altijd. Aangezien voornoemde heer Hendrik opdracht gaf en nadrukkelijk schikte voor zijn
zielenheil en dat van zijn broer heer Arnulf van W(arhem), destijds uw confrater, in het hospitaal van
Maldegem, door dezelfde heer Arnulf gesticht, een mis te doen opdragen door een waardig priester, niet
door het kapittel aan te stellen maar voor te dragen door die van het hospitaal van Sint-Jan te Brugge,
opdat beter . " , te veranderen en ook een andere te laten aanwijzen , doen wij een beroep op uw gewaar
deerde omzichtigheid en verzoeken " . , om de jaarlijkse en goddelijke dienst in genoemd hospitaal zorg
vuldiger en devoter te laten verlopen, verwaardig u ons toe te staan, dat het mogelijk zij de mis in het
bedoelde hospitaal voor de genoemde overledenen en alle gelovigen op de gestelde manier te laten
opdragen. Wij hopen immers op die manier de godsvrucht van de gelovigen nog beter aan te wakkeren
en het hospitaal, waar tot nu toe de voorziene mis niet wordt opgedragen, meer eer aan te doen. Daartoe
zijn immers voldoende middelen ter beschikking gesteld, en we hebben er de voornoemde lieden van het
Sint-Janshospitaal van Brugge krachtig en uitdrukkelijk toe aangezet daarmee een priester te onderhou
den.
Wij hopen dat de toedracht van de zaak u en allen hiermee bekend is. Gegeven i n het jaar des Heren
1 300, de vierde dag na het feest van Sint-Valentijn Martelaar.

1 307
Oud register met enkele verdragen
tussen de koningen van Frankrijk en de graven van Vlaanderen

Lettres de Robert, comte de Flandres, par lesquelles à sa req ueste, G uérart Ie Mor,
Gérart de U utkerke, Philippe de Poele, Ernul de Labrecht, G i l les du Bruet, Bauduin
d ' l sendike, Jaquèmes Ie Brune, Hue de Vu l pes, Jean de Tileque, Ricart Standare,
Willaume Col i n , Henry Tanc, Baudin d'Arsebrouc, Daniaus de Buq uemar, Jean de
Zande, Philippe de Maldeghem, dit li Juesnes, Bauduin de Praet , Jehan dou Sablon et
Jehan Tobin , chevaliers; Wautiers de Zekervliete, Louys Oestkerke, Henris Enelvaran,
Wautier Stinquel, Henry du Court, Tierri Snuppe, Jehan de Mesheem, Reiffim , fi ls
Renunciers, chevaliers; Jehan fils Giles, Henry Scozem, Pierre Diut, Jehan li Amman ,
Bauduin li Flam ins, Gautier de Hei Ie, Bauduin Soen, Wautiers fils Hen ry, Wil lames Hoven,
Willames de Stytvelde, Jehan l i Banst, Hues li G rans, Jehan Derikle et Jehan de
Mourbeke, escuiers, eschevins du Franc de Bruges, et Baudouin de Heile, Wautier de
la Haewre, Willaume de Werth , Henry Saemslacht, Wautier deGrand, Jehan de Eseve,
Wautier Ie Vos , Pierres Lammin, Giles Stommelin, Wautiers de Voemen , Philippe de
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Maldeghem Ie Père, Jehan de Cagen, Wil lem Ie Jeusne, et Godescalve de Walmarkerke,
chevaliers, d u d it Franc de Bruges, consentent la paix et l'accort en la man ière qu'elle a
esté traitée e ntre Philippe, roy d e France, pour l uy, ses frères, ses fils, les nobles, et les
bonnes vil les, et les a u ltres gens de Fland res. Ce fut fait au Dam , en la p résence de
messire Jacques M u l et, p révost de Béthune, Gérard de Fé l i n , p révost de Saint-Pierre à
Douay, clercs d u Comte, et G u i l l aume de N ivel l e , son cheval ier, Ie sammedy après feste
Saint-Benoist, l 'an de g räce 1 307.
Oorkonde van Robrecht, graaf van Vlaanderen, waarbij op zijn verzoek Geerard de Moor, Geerard van
Uitkerke, Filips van Poele, Arnold Lambrecht, G i l les du Bruet, Boudewijn van IJzendijke, Jacob de Bruyne,
Hugo van Wulpen, Jan van Tilcke, Rijkaard Standaert, Willem Colin, Hendrik Tanc, Boudewijn van
Assebroek, Daneel de Buquemar, Jan van Zande, Filips van Maldeghem , genaamd de Jonge, Boudewijn
van Praet, Jan van den Zavel en Jan Tobin, ridders; Wouter van Zekervliete, Lodewijk van Oostkerke,
Hendrik Enelvaran, Wouter Sti nquel, Hendrik van Hove, Dierik Snuppe, Jan van Meesen, Reiflim, zoon van
Renuncier, ridders; Jan zoon van Gil lis, Hendrik Scozem, Pieter Diut, Jan de Amman, Boudewijn de
Vlaming, Wouter van Heille, Boudewijn Soen, Wouter, zoon van Hendrik, Willem Hoven, Willem van
Stytvelde, Jan de Baenst, Hue Ie Grand, Jan Derikle en Jan van Moerbeke, schildknapen, schepenen van
het Brugse Vrije, en Boudewijn van Heile, Wouter van la Haewre, Willem de Werth, Hendrik van Zaamslag,
Wouter de Grand, Jan van Eseve, Wouter de Vos, Pieter Lammin, G i l l is Stommelin, Wouter de Voemen,
Filips van Maldeghem, vader, Jan van Cagen, Willem de Jonge en Godeschalk van Walmarkerke, ridders
uit het genoemde Brugse Vrije, i nstemmen met de vrede en het akkoord zoals het besloten is tussen Filips,
koning van Frankrijk, voor hem, zijn broers, zijn zonen, de edelen en de goede steden, en de andere lie
den van Vlaanderen. Dit werd gedaan te Damme in het bijzijn van heer Jacques Mulet, proost van
Béthune, Gérard de Félin, proost van Sint-Pieters te Douai, klerken van de graaf, en Willem van Nijvel, zijn
ridder, de zaterdag na het feest van Sint-Benedictus in het genadejaar 1 307.

1313
Familiearchief

l e k Phil ips, here van Maldeghem, doo te wetene allen den genen die deze letteren zul
len zien of hooren lesen, dat ick hebbe gegeven te erve licken cense Joanne van
Schepstale, portre in Bruege, al het landt, veld ende maersc h , dat leget in eest, bezunt
den weg he die g aet van Baken te Broethende waert totte Jans lande voorseid, ende
bewesten watergange totte den weege die gaet voor Jans poorte vorseid, omme vive
ende d artich schellinge paricise elcs jaers te geldene telke sinte Bavenmesse; ende
omme d at ick Philips, here van Maldenghem, wille dat bl ive vast gestaede ende wel
gebonden, so hebbe ick gesegelt met mynen zegele huuthangende. Dit was gedaen in
't jaer Ons Heeren als men schreef syn incarnation, d usentich dry hondert ende dartie
ne, op den eerste sondagh van Marte.
cense: cijns; maersch: meers; eest: oost; bezunt: ten zuiden van; Broethende: nu Brezende; ge/dene: vol
doen; incarnation: menswording.
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1 34 1
Uittreksel uit een oud document dat zich bevindt tussen d e akten van
heer Guillaume de Barnage, heer van Père

Item in de choor van Sinte Barbelen' l icht eenen metaelen zarck daer onder lydt Yolente
van Mortaignen, ende dit is dat op den steen gehouwen staet : Hic jacet domicel/a

Yolendes de Mortania, quondam uxor domini Phi/ippi de Maldeghem militis, que obiit

duodecima die mensis octobris, anno Dei millesimo trecentesimo quadragesima primo,
cujus anima per Oei misericordiam requiescat in pace. 1 34 1 .
. . . . . : hier ligt dame Yolande de Mortagne, wij/ent echtgenote van heer Filips van Maldeghem, ridder, en
gestorven op de twaalfde dag van oktober in het jaar des Heren dertienhonderd eenenveertig; moge haar
ziel door Gods barmhartigheid in vrede rusten.

1 358
Register uit de Rekenkamer te Rijsel

Wy Lodewyck, etc" doen te wetene allen lieden dat van de gesc h i l Ie wezende tusschen
onsen lieven neve Mer Heyndrick van Vlaenderen, ende onser poort van Aelst, etc. Dit
was gedaen t'Antwerpen in onser stadt, in presentien van beide partien; present heer
Lodewyck van Naemen, onser neve, heer Francken van Hale, den heer van Maldeghem,
ende M . Zeg her van der Beke, proost van Harlebeke, onser cancel lier, den thienden dag
van Maerte 1 358.
poort: stad.

1 360
Register van Sohier de Ie Becque, destijds verbonden aan de Rekenkamer te Rijsel

.
Dit is het von nis van de gedinghe tusschen den heere van Drincham ende den heere
van Maldeghem , als van de derde van de goede van Lokere ofgelyt te hebben zonder
schuit, dan of de mannen van de Borch te Veurne quamen in myn heeren camere, als
te huren hoofde, ende dan of was gewyst den achtiensten dagh van Laumaent, in 't jaer
1 360, to Ghent ten Wallen, by den ontfanger van Vlaenderen, Jan van der Zickele als
Rewaert*; present den heere van Gh istelen , den heere van Coolscamp, Mer Jan

I n de kerk van Maldegem.
Dame de Lalaing geeft hierbij als voetnoot een lange lijst van de ruwaards van Vlaanderen, zoals
opgesteld door Robert van Maldeghem, heer van G rimarez; daaruit nemen we alleen over wat betrek
king heeft op een van Maldeghem:
1 360-63: Filips, heer van Maldegem, en Jan vander Zickelen, ontvanger van Vlaanderen, Rewaerden
van Vlaenderen, bij patentbrief van 1 2 december 1 360.
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M u l aert, Me r O l ivier van den Hove, den p roost van Onser Vrouwen van Brugghen, M .
J a n Blanc kaert, M . Testaert, Janne Van d e r Mee rsch , Rogaer fi lius Diedericx, Pieter fili
us Jans, i n deser manieren hiernaer vo lgende, naer t' record van de gedynghe alzoot de
mannen overgegeven hebben, zoo ne dynck den heere van myns heeren rade van syn
der caemere niet dan den chartre is van su lcker valve n, dat hy braken nach costume
ende usaige ende het recht van den hove ende bi dien wysen t'derde, ofte tegghene
naer costume, usaige, ende t' rechte van den hove, ende daer goet gelegen is.
gedinghe: rechtszaak, proces; ofgelyt: afstand gedaan van; gewyst: uitspraak gedaan; Laumaent: janu
ari; t 'record: het verslag; va/ven: waarde; costume, usaige: gewoonte, gebruik.

1 360
(Zonder bronvermelding)

Wy Lodewyck, etc . , d at als wy gecommiteert ende gelast hadden onsen bai llius van
G hent end e van Cortrycke te truckenen binnen der vrye molage van Harlebeke, ende
vuytte d oene alle de yseren van den meulen, die sy vinden zouden staende binder
mylen van d e vrye molage voorschreven , om t'recht ende de heerlyckheyt van onse
lieve vrouwe ende moedere ende van ons daerin te bewaeren ende te behouden, etc"
soo hebben wy g ecommiteert ende machtich gemaekt, committeren ende maeken
m achtich , by desen l etteren , onsen getrouwen raethl iede n, den heer van Maldeghem,
Joanne Van der M eersch ende Godet Macet, onsen watergrave, vuter deught ende
getrouwicheydt die wy ende heml ieden houwe n, om in naem van ons te truckene te
Harlebeke, ende elders daert behoort, etc. Gegeven te Male, den 23 dagh van sporck
le 1 360.
commiteren: afvaardigen; truckenen: trekken, gaan; ma/age: maal-, molenrecht; vuytte: uit te; binder
mylen: binnen de omtrek van een mijl; sporckle: sprokkelmaand, februari.

1 360
Fami liearchief

Wi llem G i l l is sone, Diederic Wu l ferds sone, Lauwerys T'Seranones sone, ende Jan van
der Mare, schepenen ons liefs heeren t'sgraeven van Holland, maeken kond ende ken
nelic allen den genen d ie desen brief zullen sien oft hooren lesen, dat voor ons komen
sun edele luden ende moghende heere, Philips, heere van Maldeghem, ende Philips
van Maldeghem, sun ouste sone, ende hebben hemluden verlud dat sy sculdich sun
Cathelinen van Maldeghem, t'sheeren dochter van Maldeghem vornompt, ende Ph ilips
suster van Maldeghem, el cke jaere eeuwe licke staende 16 pont 13 schellingen ende
vier p en n ingen vlaemscher g rote in vergeldingen ende genouchdoene van allen den
goeden d at Cathelinen vornompt aengestorven es van onser liever vrauwen van
Maldeghem, haere moeder, d aer God d ie ziele of hebben moete, etc. So hebben wy
Willem, D iederic , Lauwerys ende Jan, schepenen voornoemt, pesen brief bezegelt met
onsen zegelen, ende omme die meere sekerheede van allen voorschreven zaeken, dat
si te bet gehouden s ul len werden ende bliven . So hebben wy Ph ilips, heere van
Maldeghem, onse sone vornompt, desen brief voren bezegelt met onsen zegelen uyt-

hangende te kennisse. Gegeven op Sente Martins dagh translacio, i n 't jaer Ons Heeren
d uysent d rie hondert ende sestich.
/uden: lieden; ver/ud: verklaard; aengestorven es: geërfd heeft; te bet: des te beter; translacio:

over

brenging van de relieken.

1 372
Uit een manuscript van Corneille Gaillard, wapenheraut

Te Maldeghen, in den hooghen coor, recht voor den hooghen au ltaer l icht i nt' arnas ende
sinen scilt voor hem :
Hic jacet dominus Philippus de Maldeghem, mi les, qui obiit
q uarta decima die mensis augusti , anno Domini MCCCLXXl l l .
Hic jacet domicella Sibelie d e Borsella, domina d e Pepegem,
Uxor q uondam domini Philippi de Maldeghem, que obiit di e
Sancti Luce, anno Dom ini MCCCLXXl l .
Ende o p d e sepulture staen rontsomme d e wapen van Maldeghem, een gulden cruys
op azur ott root Bourgne, bendé d'or et azur de six à la bordure de gueu//es, au premier
canton d'hermines un /ion d'or, met een bende d ae r over, zondronck eenen swarten
schildt met een silver face, een si lver wielken met root ott b lauw, Moerkercke oft Praet,
Borsele, Moerkercke, ses gu lden besanten .
. . . . . Hier ligt heer Filips van Maldeghem, ridder, die stierf
op de veertiende augustus in het jaar des Heren 1 373.
Hier ligt vrouwe Sibille van Borssele, dame van Pepegem,
eertijds echtgenote van heer Filips van Maldeghem, gestorven
op Sint-Lucasdag van het jaar des Heren 1 372 .
. . . .. geschuinbalkt van goud en azuur in zessen met een zoom van keel, in de eerste schildhoek van her
melijn een leeuw van goud, . . .
azur: heraldisch voor blauw; bende: schuinbalk; besanten: penningen.

1 373
Obituarium van de kerk te Maldegem

Item in Sinte Barbelen ende Sinte Katelinen choor, daer licht begraeven onder eenen
metaelen zarck, heer Philips van Maldeghem, ende dese heere was sone van Mer
Philips van Maldeghem die verslegen was te Lyons, als boven staet, ende dit vindt gy
oock in't martirologie van der kercke te Maldeghem, ende dese heere hadde twee ge
troude wyf, die al daer in de selver choor liggen beg raeve n, ende dese heere van
Maldeghem besettede voor hem, ende voor syn twee vrouwe n, eenen dienst, also hier
naer staet, d at men den d ienst al soo doen saude in de kercke van Maldeghem. Item op
onser Vrouwen avent t'half oest, myns heeren Philips heere van Maldeghem, ende vrau
wen Sibelien van Borsele, syns eerste wyfs, ende vrouwe Marien van Beth une, zyns
anders wyfs, met twee stoopen wyns ter messe n, oft 4 g u l den over elcken stoop , ende
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1 2 deniers parisise te b rode ende twee l iv. kersse n . oft 1 2 g r. over de twee lib. kerssen .
elcken p rochipape ter vigilien 1 2 g r. parisise. ende twee den. ter messen, elcken van
den viere cape l l anen den costere ende den schoolmeestere met zynen kindere, elcken
1 2 den . paris. ter vigilien, ende twee den. ter messen. I tem 1 7 arme lieden in de prochie
van Maldeg hem , el cken een p rovende 26 parisise weert wesende, dat's te wetene 8
parisise te broede t'aerwens ende 1 8 den . paris. te vleesche oft zulckx, als den dagh
getydich syn sal op den dagh dat men t'jaergetyde doen sal . I tem op den selven dagh
te deelene andere aerme l ieden in penninghen acht den. parisise . Ende waert soo dat
ter eenich gebreck waere an den proch iepape of an den capellanen of an den anderen
die den dienst souden helpen doen, dat voorseyde gebreck der kercken bliven zoude,
ende voort zoo sal de voorseyde kercke hebben 8 den. ende 8 den . parisise over hae
ren dienst, ende h ier binnen zo salse moeten leveren 4 stal ichten ter vigilien, ende ter
messen ende een g u l d e n kleedt; ende om dit voorseyde jaergetyde te doene zoo heeft
dese voorschreve kercke vive l i b . , V I I I deniers parisise s'jaers eeuwel icken rente, alzo
de rente bouck van der kercke wel verc laert.
martyrologie: dodenboek, obituarium; ter vigilien: kerkdienst op de voora vond; provende: rantsoen; te
broede t'aerwens: voor tarwebrood; stalichten: stallichten, grote kaarsen.

1 375
Oorkonde in het bezit van de heer van Moezeke

Wy Lodewyck, g raeve van Vlaenderen, hertoge van Brabant, g raeve van Nevers, van
Rethel ende heere van M ac h l i ne. doen te weten allen lieden , dat op den dagh van heden
vrouwe Marie, vrouwe van Maldeghem ende van Moerseke, ons manschaep gedaen
van eenen leene gehouden van ons descenderende van onsen casteele ende huuse
van Bevere, geheeten de thiende van der Dorent, die haer toequam ende verstart van
den heere van M oerseke, haren vader. also zoo seyt, ter welcker manschepen wy haer
ontfaen hebben behoudende onsen rechte, ende elk anders, ende hebben haer bevo
len dat zoe by XL daegen eerst commende overgeve in geschrifte den castel lain van
Beveren de g roote van den voorschreven leene, met alsulcken dienst ende rechte alser
toebehoore n . Gegeven te Gendt, den 1 5 dagh van october, in 't jaer 1 375.
descenderende: afhangende; verstart: als erfdeel toekwam.

1 376
Familiearchief

Wy Jan van G ri m bergen, heere van Assche, doen cont, etc .. dat de edele vrouwe, ��au
we Marie van Grimberge, vrauwe van Moerseke, onse lieve nichte, met myn heer Ph1l1ps,
heere van Maldeghem . haere n man, verzocht heeft Wil lem van Outzeverle allen de lee
nen gelegen tot Libbeke, ende daer ontrent, metten heerschape, etc. Hier waeren over
onse mannen van leen onsen lieven broeder Robrecht vsn Assche, riddere, Jan
Vaenke n . jaer 1 376, op de 28 september.
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1 386
Repertorium van de akten, bewaard in de oorkondetoren van de Rekenkamer te Rijsel, f0 86

Unes lettres en flamen, soubz les seaux du bailly et de plusieurs hommes de fief d u
chastellain d'Ypre, faisans mention de l 'acquest fait p a r monsieur J a n de Maldeghem,
escuyer, d'un fief tenu dudit chaste l lai n , gisant dedans l a ville d 'Ypre, lequel fief est
appelé Ie fief d'Aertryke. Donné l'an mil l l l c l l l l xx V I , Ie cinq jour de mai.
Item, u nes lettres en françois, soubz Ie scel d udit Jan de Maldeghem, èsquelles sont
i ncorporées les lettres de Monsieur, d u traité fait entre l u i d ' u n e part et ledit Jan, etc .
Een oorkonde in het Vlaams onder het zegel van de baljuw en van verscheidene leenmannen van de kas
telein van leper. waarin sprake van het verwerven door heer Jan van Maldeghem, schildknaap, van een
leen, gehouden van genoemde kastelein en geheten het leen van Aartrijke, gelegen binnen de stad leper.
Gegeven op de vijfde mei van het jaar 1 386.
Item, een oorkonde in het Frans, onder het zegel van genoemde Jan van Maldeghem en waarin vervat de
brief van Mijnheer, aangaande de overeenkomst tussen hem enerzijds en genoemde Jan. enz.

1 392
Kopie in het familiearchief

l ek Jan Spierinc, bai l l i u Philips, heere van Maldeghem, ende sinnen manne G heert de
Zwael, Henric Spierinc, Philips de Baecke, Phil ips, filius Jans Spierincx, Peeter l ngelrain,
Henric Joos, ende Jan de Mangelare, mannen Philips voorseid , doe te wetene allen den
g hene die dese letteren s u llen sien oft hooren lese n, dat camen voor ons, als voor den
bailliu ende mannen voorseid te Maldeghem, in wettel icken hove, daer wettelyc of
gemaecht was , om te hervene ende t'onthervene van den ghoede dat G heert filius
Philips Cox gecocht hadde, jeghens Al iames van Wiq uetes, geheeten Pepin van Rase,
rudder, heere d ' Esquanes, liegende i n t'ambacht van Arden buergh en bi andere steden,
ende met al den anvolghene datter toebehoort, t'welcke men heet t'derde van Raes.
Aldaer soo maende de bai l l i u ons manne voorseyd watter sch uldich ware toe te doene,
metten rechte, ende daerso wysden wy manne voorseyd , dat men voort eerghen zoude
Gheert de Coc voorseyd , als copere ende den heere d ' Esq uarnes voorseyd als ver
coopere, ende alle de ghene diere hem rechte an vermate an voorseyd leengoet, ende
alsdaer soo cam Jan van Maldeghem voorseyd ende Hiesck raet ende Tae lman in hove,
ende ald aer so gafme hem de heere die te wette gheve mochte; ende al daer so toogh
de Jan van Maldeghem voorseyd , dat hi t'antste hoor was ende t' naeste, ende voeg he
by desen red dene t'voorseyt leengoet te hebbene bi nareden, ende al daer so kende
G heert de Coc als coopere de narede van den voorseyd leene Janne van Maldeghem;
ende ald aer so maende de bail l i u ons mannen voorseyd watter vort schuldich ware ,
mede te doenen metten rechte, ende daerso wysden wy mannen voorseit naerd ien, dat
de copere Janne sun naerde verkent heeft, dat zy eet souden doen beede de coopere
ende vercoopere den eersten prinsepalen coop, sonder fraude of malengyen, ende
daerso verdronk me den heere d ' Esquanes als vercopere sinen eet, ende daer verc la
erde Gheert de Coc als coopere bi sinen eede, d at hi gecocht hadde t'sestich gouden
parisis t'ghoede li ggende in Ardenburch-ambacht met all datter ancleeft ende toebe
hoort, so waer dat geleghen es, ende daertoe mede alle de achterstelle van allen den
verledene haren , die men den heere d ' Esquanes schuldich wesen mochte, huut ghe steken van desen jare , omme de somme van hondert ende twaelf fransche croone n,
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dies so was de heere d ' Esq uanes gevryt van den tiensten penn i nghe en van allen wet
telicke casten ; ende daerso maende de bai l l i u ons mannen voorseyd , watter voorts
sch uldich ware toe te doene metten rechte ende aldaer so wysden wy mannen voor
seyd , dat men dies houlie doen zoude de d rie wetteliche sondaeghe gheboden van vier
tien nachten en te viertien n achte n , ende aldaer so kende Henric Spierinc ende Philips,
filius Jans Spierincx, de d rie wettel i ke sondaeghe g hebode wel ende wettelicken ge
daen ter kercken daer mense schuldich was, te doene van viertien nachten te viertien
nachten ; ende daerso maende de bailliu de mannen voorseit, watter vort schuldich
ware, toe te doene metten rechte, ende al daer so wysde wy mannen voorseit, dat de
bailliu gevraegh doen soude den heere d ' Esq uanes hoe dat hy vuyt gaen wille so bi
hoire of by node. Ende al daer so coos de heere d ' Esq uanes vuyt de ghave by sinen
.
hausten hoire Thomas si nen sone; ende daerso maende den bai l l i u ons mannen voo r
seyt wat vort sch uldich ware toe te doene metten rechte, ende wy voorseyte mannen
wysde dat de heere d'Esquanes ende Thomas sine hou ste hoir d it voorseit leengoet
updraegen zouden in s'heeren hande te Jans bout van Maldeghem, als bi naerede ende
aldaer so vulcamen zy t'voorseit vonnesse, ende d ronghent up in s'heeren hande naer
costume ende usagie van den hove ; ende daerso maende de bailliu ons mannen
voorseit van den rechte, ende wy voorseit mannen wysden dat zy plocken ende werpen
zoude almen des voorseit leenghoede, naer costume ende usage van den hove; ende
also maende de bailliu ons mannen voorseit watter vort schuldich ware toe te doene
metten rechte, ende aldaer so wysden wy mannen voorseyt dat men hem ghevraegh
doen soude of hi hem gepayt hilt ende vernoucht van sine payemente, ende daerso hilt
hem den heere d ' Esquanes ende Thomas zun autste hoir wel vernoucht ende wel beta
elt; ende daerso maende de bailliu ons man nen voorseit, ende wi mannen wysden dat
Mer Janne van Maldeghem voorseit, daerin erven soude als by naerede als over syn vry
eygen goet, sonder fraude of malengyen ; ende aldaer so maende de bail l i u ons man
nen voorseit watter vort schu ldich ware, toe te doene metten rechte, ende aldaer so wys
den wy mannen voorseyd datter Jan van Maldeghem so wel ende wettelike daerin geha
ervet es als hi genouch gedaen heeft zinen heere dat hi mach ghaen t'hove ende
t'ofhove , ende dit voorseit leengoet staet ten d ienste te eenen paer handtschoenen
t'sinxene; ende alle dese voorseit saeken zin wel ende wettel ike vulcomen ende vulda
en met allen maningen ende vonnessen diene toebehoorde gedaen te sine te dese
voorseit leengoede, naer costume ende usage van den hove; ende omdat wy bailliu
ende mannen voorseit willen dat alle dese saecken souden blyven vaste, goed ende
gestaede, zeker ende wel gehouden, soo heb ben wy bai l l i u ende mannen voorseit in
kennessen der wareden dese letteren bezegelt, h u uthangende met onsen segelen. Dit
was gedaen int' jaer als men screef dusentich drie hondert twee ende negentieg, den
sevensten dach in maerte.
filius: zoon van; gemaecht: gemachtigd; eerghen: beschouwen, aannemen; vermate: zich zou toemeten:
taelman: advocaat; t'antste hoor: oudste erfgenaam; bi narede: door nauwe verwantschap; malengyen:
kwaad opzet; huut ghesteken: behalve; hoire: erfenis; plocken . . . ende werpen almen: halmen plukken en
wegwerpen (als ritueel bij het afstand doen van een goed); gepayt: tevreden. voldaan.
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1410
Kopie in het familiearchief, 850

In de name s'Vaders, t'Soens ende s'Heylichs G heests , amen, ende ter eeren van Gade
ende van de Drivu ldicheit. So es by den heere n , vrienden ende maghen van beede
zyden gheconveneert, besproken ende ghemaect wettel icke h uwelicke tusschen Mer
Joos van Halewin , Mer Wil lems van Hal lewi n , heere van H u utkercke ende van
Bugghenhout, soene, an d'een zyde , ende Joncvrau Lisbet van Maldeghem, Mer
Gheerarts van Maldeghem, heere van Scoudeen ende van Basserode dochtere, d'an
der zyde, inder manieren hier naervolghende:
In den eersten , zoo es voorwaerde dat Mer Wil lem van Hallewin an Jassen zynen soene
vornoemt heeft beloft te g hevene in rechte huwelicke voorwaerde t'goet te Wend umen
voor l lc. lib. par. s'jaers, daerof Mer Joos voorseyt hem wel ghepaeyt ende vernoucht
heeft, ande daerto Vc l i b . par. s'jaers erfvelic, die wel te bewisene ende te bezettene
vry heffende j aerlichs in wesen , ende dit bezet te doene binnen eenen halve jaere, naer
dat t'huwelick geschiet ende vulcommen sal werden. Ende daernaer l l m l i b . par. in g he
reede ghelde, t'welcke Mer Wil lem voorseyt belooft heeft Mer Jassen zynen soenen te
doene ende te vulcommene. Item so heeft ald ierg helike Mer G heerard voorseit bel oft te
ghevene in rechten huwelicke voorwaerde met me Joncvrau Lysbette syn dochtere de
somme van l l l c l i b . par. s'jaers erfvelic vry heffende jaerl ichs in barse, betaelt water
g helt, dickghelt ende alle andere becommerede. Ende dit voorseyt bezet te doene bin
nen eenen halve jaer naer dat huwel icke gesch iet ende vulcommen zal werden , ende
hier up zoo Mer Joos van Hal lewin beloft met dese voorseit h uwelicke voort te ghaene
(by alsoo dat wesen mach by den rechte van de heylighe kerken) op eenen stoelschat
ende verbuerte van d usentich marc zelvers, verbuert te wesene, d'een derdendeel je
ghen eerwerdighen vadere in Gade den bischop van Camericke , t'ander derdendeel
jeghen onsen gheduchteg hen heere den hertoghe van Bourgoignen, g rave van
Vlaendere n , ende t'derde derdendeel jeghen partien diet huwelick wel vu lcommen zul
len hebben. Ende dus es borghe over Mer Josse vornoemt (ende elck over al) Mer
Willem van Stavele, burchgrave van Vuerne, ende Jan Hellebolle. Ende als dit voor
nomde huwelick vulcommen zal werden, zoo es Mer Joos ende zynen borghen voor
nomt q u itte van voorseite stoelschatte . Ende aldierg helicke, zoo heeft Mer G hee rart vor
noemt beloft myn Joncvraw zyne dochtere voorseit met den huwel icke voort te doen
gaene op den zelven stoelschatte ende valuerte van d u usentich marc zelvere. Ende dus
soa zyn borghen voor hem (ende elc over al) min heere van Masseme ende Mer Jan
Vilein . Ende als voorseite h uwelicke ghedaen ende vu lcommen zal syn , zoo es Mer
G heerart ende zyne borghen vornoemt q uitte van voorseite stoelschatte. Ende hierover
zoo waeren als maeghden ende vrienden van Mer Wil lem van Hal lewin , Mer Willem van
Stavele, burghgrave van Vuerne, Mer Jacob Belle, Jan Hel lebolle, den heere van
Maldeghem, den heere van Massemene, Mer Jan Vilein , Mer G heraert van Maldeghem,
Mer Philips de Jonghe, Arent van Aemsteden ende van Moermond , Florenz, filius Jans
Goosen van Vaernewyck, Hector Uuter-Zwaene, Joos van Volmerbeke, ende meer
andere. In kennesse der waerheyt zoo hebben wy Mer Willem van Hal lewin , etc . " " . de
zonderlinghe dese onse letteren bezeghelt elc met onsen zeghele uuthanghende.
G hedaen te Gendt den XVl l en dach i n ouste , in t'jaer M l l l lc ende X.
maghen: verwanten; ghepaeyt: tevreden, voldaan; stoelschat: hoofdsom, kapitaal; quitte: vrijgesteld.

1416
Eigentijdse kopie, i n het familiearchief, B 50

Jehan , d u c de Bourgogne, etc. A noz bail l iz de Bruges, de l 'Escluse, du Franc, de
Berghes, de Furnes, d'Yppre , et à tous noz autres j usticiers et officiers de noz pays et
conté de Flandres, ou à leurs l ieutenans, salut. Receue avons l'umble supplication de
nostre amé et féal chevalier, messire Gérard de Maldeghem, contenant que comme
m essire G u i l l aume de Halewin , seigneur d ' Uutkerke, et messire Josse son fi lz, d'une
part, et ledit suppl iant, d'autre, ait esté fait et accordé certain traittié de mariage entre
ledit messire Josse et Lysbette, fille d u d it suppliant, et avecque ice l u i traittié ait esté fait
certain compromis entre lesd ites parties, à ce appellez plusieurs des parens et amis,
tant d'un costé comme d 'autre, et par ice l ui comp romis ait yce l u i messire G u i l laume, par
ses foy et honneur, comme bon chevalier, promis de bailler au dessusdit messire Josse
toutes les parties déclarées audit compromis, nettes et sans charge, et icelu i messire
Josse, s u r peine d e m i l le mars d ' argent dont i l a bai l l ié pléges, de p rocéder oultre et
avant à l a solempnisation dudit mariag e , néantmoins ledit messire G u i l l aume, par plusi
eu rs fois sommé et req uis de faire et accomp l i r les choses dessusdites, et mesmement
de seller icelui comp romis, a esté et encores est reffusant et en demeure d'icelui com
p romis scelle r, que par raison doit faire avant la perfection et solempnisation d 'icelui ;
la q u elle es t ou très-grant b l asme, vitupère e t déshonneur d 'icelui suppliant, si comme il
d it, et p lu s seroit, se par no us ne l u i estoit sur ce pourveu de remède convenable
( d u q uel nous a hum blement s up p l ié ) ; pour q uoy nous, ce que dit est considéré, voulans
la solempnisation d'icelui mariag e , pour l'accroissement et augmentation de chrestienté,
estre parfait et solempnisé, oys par nous sur ce les parents et amis, tant d'un costé que
d ' autre, qui furent ausdiz traittié et compromis, inclinans à sa ditte supplication, vous
mandons et commettons par ces p résentes, que à chascun de vous, sicomme à lui
a ppartendra, que audit messire G u i l l aume faites exprès commandement de par nous,
que sans aucun reffus ou d ifficu lté il scelle ycel u i compromis; et ou cas q ue de ce faire
seroit reffusant, délayant ou aucunement contred isant, prenez et mettez réalment et de
fait en noz mains tous ses biens, terres et seignouries estans en nosdiz pays et conté
de Flandres, et d ' icelles chascun de vous endroit soy faites recevoir, par personne sof
fisant et ydone à ce, les revenues, pour ceulx q u ' i l compétera et qu'il appartendra, j us
ques à l 'accomp l issement de l a somme des peines encourues par icelui traittié et com
promis. De ce faire vous donnons plein povoi r et auctorité, mandons et commandons à
tous noz justiciers, officiers et subgés, que à vous ès choses dessusdittes obéissent et
entendent d i ligemment, et vous p restent et donnent conse i l , confort et aide, se mestier
et avez, et de par vous ou aucun de vous requis en sant. Car ainsi nous plaist-il estre
fait, et audit suppliant l 'avons octroyé et octroyons de g räce espécial par ces présentes.
Donné en nostre ville de Bruges, Ie xxi jour d'avr i l , l'an de gräce mil CCCC et seize,
soubz nostre scel du secret, ordonné en ! 'absence du grant. Ainsi signé par monseig
neur Ie d u c.
Jan, hertog van Bourgondië, enz. Aan onze baljuws van Brugge, Sluis, het Vrije, Bergen, Veurne, l eper,
en aan alle andere handhavers van het recht en officieren van ons land en graafschap van Vlaanderen of
hun plaatsvervangers. onze groet. Wij hebben het nederig verzoek ontvangen van onze genegen en trou
we ridder, heer Geerard van Maldeghem, waarin gesteld wordt dat tussen heer Willem van Halewijn, heer
van Uitkerke, en zijn zoon heer Joos enerzijds, en genoemde verzoeker anderzijds een zekere overeen
komst gemaakt en toegezegd was over een huwelijk tussen genoemde heer Joos en Elisabeth, dochter
van de verzoeker, en dat daarbij tussen de partijen een compromis werd gesloten waarbij verwanten � n
vrienden van beide partijen aanwezig waren; dat heer Willem in dat compromis beloofd had. op Zijn
geloofwaardigheid en eer van goed ridder, aan bovengenoemde heer Joos alle in het compro� is opge
somde goederen te schenken, zuiver en onbelast, en dat heer Joos beloofd had zonder verwijl over te

gaan tot het sluiten van dit huwelijk, op straffe van duizend mark zilver waarvoor hij borg staat; dat noch
tans genoemde heer Willem. ook na herhaald verzoek en aanmaning om het voorschrevene na te komen
en uit te voeren, en zelfs om het compromis te zegelen, geweigerd heeft en blijft weigeren d it compromis
te zegelen, wat redelijkerwijze dient te gebeuren voor de afhandeling en voltrekking ervan. Dat alles is een
grote blaam, vernedering en oneer voor de verzoeker zoals h ij zegt, en zou het nog meer zijn indien wij
er geen passende oplossing voor zouden bieden (wat hij ons nederig verzocht heeft).
Dat alles i n overweging nemend, willen wij , ter uitbreiding en vermeerdering van de christenheid, de
afhandeling en voltrekking van dit huwelijk, na daarover de verwanten en vrienden van beide partijen, aan
wezig bij het sluiten van de overeenkomst, aanhoord te hebben; gehoor gevend aan het verzoek, beve
len wij u aan en gelasten wij u bij deze, elk van u naar zijn verantwoordelijkheid , dat aan genoemde heer
Willem uitdrukkelijk bevel is gegeven zonder enig verzet of tegenkanting het bedoelde compromis te
zegelen. I n het geval hij dat zou weigeren, uitstellen of op enige wijze tegenspreken, ontneem hem dan
en draag werkelijk en feitelijk in mijn handen over al zijn goederen, landeigendommen en heerlijkheden in
ons land en graafschap Vlaanderen, en iedere gerechtigde onder u, hen die het toekomt en toebehoort,
zal daarvan door bemiddeling van een geschikt en competent persoon de inkomsten ontvangen, tot vol
doening van de dwangsom bedongen in de bedoelde overeenkomst en compromis. Daartoe geven we u
de volle bevoegdheid en macht, en vragen we en bevelen we aan al onze rechtsdienaars, officieren en
ondergeschikten, dat ze u daarin gehoorzamen en stipt de orders opvolgen, en u advies, bijstand en hulp
verlenen in die opdracht waar ze er door u of door iemand van u toe verzocht worden. Want zo belieft het
ons dat dit wordt uitgevoerd, en hebben we dat door bijzondere gunst voor de verzoeker u itgevaardigd
en vaardigen wij het bij deze uit. Gegeven in onze stad Brugge, de 2 1 ste april van het gezegend jaar
1 4 1 6, onder ons geheim zegel, aldus bevolen bij ontstentenis van het grootzegel. Aldus getekend door
monseigneur de hertog.

1417
Register van sententiën van de Kamer van het Vrije,
begonnen in februari 1 4 1 1 , f0 64v0

Philippe de Bourgoigne, comte de Charolois, sei g neur de Chasteau bel l i n , ayant, en !'ab
sence et par l'ordonnace de mon très-doubté seigneur et père monsieur Ie duc de
Bourgoigne, comte de Fland res, d'Artois et de Bourgoigne, Ie gouvernement desd its
pays et comtés de Flandres et d 'Artois, à tous ceulx qui ces lettres verront, salut.
Comme i l ait pleu à mondit seigneur et père deschargier de l 'office d u bai l l age de
Bruges, du terroir d u Franc, et des ap partenances, Pierre Baudens, pour certaines cau
ses qui à ce J'ont meu, parquoy ledit office soit à présent vacant, sçavoir faisons que
nous, voul lans pourveoir audit office, confians à plain des sens, loyauté , preudomie et
bonne diligence de nostre bien aimé messi re Gérard de Maldeghem, consei ller et
chambellan de mondit seigneur et père, icel luy messire Gérard , avons par manière de
provision, j usques à ce que par yceluy monsieur mon père autrement en soit ordonné,
et tant qu'il plaira à luy, l 'avons fait, ordonné, commiz et institué, et par ces présentes
faisons, ordonnans et instituons bai l ly desdits l ieux de Bruges, du terroir du Franc et des
appartenances, pour et au lieu dudit Pierre Baudins, leq uel , d'abondant et en tout que
mestier est, en avons deschargé et deschargons par ces mesmes présentes , auquel
nous par ycelles avons donné et donnons plain povoir, authorité et mandement espécial
de deuement et loyaument exercer ledit office de bai l liage, de fai re d roit, loy et raison ,
à tous ceulx q u i Ie requierront et à qui i l ap partiendra, d e garder les droits, seig nories et
noblese de mondit seigneur et père, et généralement de faire tout ce que bon et loyal
bailly puet et doit faire et qu'audit office appartient, aux gaiges, d rois, proficts et émolu
mens accoustumez et qui y appartiennent, dont i l sera tenu de faire en nos mains Ie ser
ment en tel cas deu et . . . Si donnons en mandement à nos très ch iers et bien aimez les
gens des comptes de mondit seigneur et père à Lille et à tous au ltres , q u i se puet et
pourrat toucher et regarder, que Ie devant dict messi re Gérard facent, seufrent et lais-
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sent d udit office de bail ly, ensam ble des gaiges, d roicts, proficts et émolumens qui y
appartien nent, plainement et paisiblemen t joyr et user; et à tous les justiciers, officiers
et subgiés d'icelluy Monsieur mon père p rions et req ui rons les aultres qu'il appartien
d ra, q u ' à icell uy messi re Géra rd , en touttes choses touchans et regardans sond it office
de bail ly, obéissent et e ntendent d i l i gemment, et en outre aux d ictes gens des comptes,
que lesdis gaiges accoustumez ils allouent ès comptes d 'icel l uy messire Gérard et reba
tent de la recepte des exp loix de sondit office du temps q u ' i l en aura emprins la charge
et d'or en avant tant q u ' i l exercent, par raportant pour la première fois seulement vidi
mus de ces p résentes faicts soubs scel authentique, ou copie col lationé par luy des
secrétai res de mondit seigneur et père ou de messires en lad ite chambre de comptes,
sans contred ict ou d ifficulté, nonobstant quelconques ordonnances, mandemens ou
d éfenses à ce contraires. En tesmoing de ce nous avons faict mettre notre scel à ces
p résentes. Donné à Bruges, Ie 1 2 jour de décembre, l 'an de g räce mil quatre eens et
d ix-sept.
Filips van Bourgondië, graaf van Charolais en heer van Chäteaubellin, bij afwezigheid en in opdracht van
mijn zeer geduchte heer en vader de heer hertog van Bourgondië, graaf van Vlaanderen, Artesië en
Bourgondië belast met het bestuur van genoemde landen en graafschappen Vlaanderen en Artesië, aan
allen die onderhavig document zullen zien, onze g roet. Daar het mijn genoemde heer en vader heeft
behaagd om redenen die hem daartoe bewogen hebben Pieter Baudens te ontslaan uit het ambt van bal
juw van Brugge, van het land van den Vrije en zijn afhankelijkheden, waardoor het genoemde ambt thans
vacant is, maken wij bekend dat we, gezien wij dat ambt vervuld willen zien, met het volste vertrouwen in
het gezond verstand, de trouw, de vastberadenheid en het goede beleid van onze dierbare heer Geerard
van Maldeghem, raads- en kamerheer van mijn genoemde heer en vader, deze heer Geerard ten voorlo
pigen titel en tot daarover door mijn heer en vader anders zou beschikt worden, en zolang het hem belieft,
voorgedragen, aanbevolen, benoemd en aangesteld hebben, en bij deze voordragen, aanbevelen,
benoemen en aanstel len tot baljuw van het genoemde Brugge, het Vrije en zijn afhankelijkheden, voor en
i n de plaats van genoemde Pieter Baudens, d ie we bij zelfde onderhavige (ordonnantie) geheel en al en
voor de vol l e toedracht ontslagen hebben en ontslaan. Hierbij hebben we (Geerard van Maldeghem)
gegeven en geven we hem de volle macht, het gezag en de bijzondere opdracht plichtbewust en loyaal
het genoemde ambt van baljuw uit te oefenen, recht te doen gelden naar wet en rede voor allen die er
een beroep op doen en die het toekomt, te waken over de rechten, heerlijkheden en adellijke prerogatie
ven van mijn genoemde heer en vader, en in het algemeen alles te doen wat een goede en loyale baljuw
kan en hoort te doen en wat met dit ambt samenhangt, met de gebruikelijke daarbij behorende bezoldi
ging, rechten, voordelen en vergoedingen, waarover hij in onze handen de eed zal afleggen zoals daar
toe verplicht, en . . . Ook geven we aan onze zeer dierbare en geliefde heren van de rekenkamer van mijn
genoemde heer en vader in Rijsel en aan alle anderen die het kan en zal kunnen betreffen en aanbelan
gen de opdracht voornoemde heer Geerard ten volle en in alle vrede te doen en te laten gebruik maken
en genieten van alle bezold igingen, rechten, voordelen en vergoedingen aan het genoemde baljuwsambt
verbonden; aan alle rechtsdienaren, officieren en ondergeschikten van mijn heer en vader en aan allen
die het aanbelangt, vragen en verzoeken wij dat ze deze heer Geerard in alle aangelegenheden die zijn
genoemd baljuwsambt raken en aangaan, zouden gehoorzamen en gezwind aanhoren, en voorts aan alle
de genoemde heren van de rekendienst dat ze de gebruikelijke bezold iging toewijzen van de rekeningen
van genoemde heer Geerard en die terugkeren uit de ontvangst van de exploten van zijn genoemd ambt
vanaf het moment dat hij het opneemt en vanaf dan zolang hij het uitoefent, door er enkel de eerste keer
vidimus - voor gezien van onderhavig document onder authentiek zegel aan toe te voegen of een gecol
lationeerd afschrift van een der secretarissen van mijn genoemde heer en vader of van de heren van de
genoemde rekenkamer, en dat zonder tegenspraak of bezwaar, ongeacht welke ordonnanties, bevelen of
argumenten daartegen ingaan.
Ter bevestiging daarvan hebben we onderhavig document doen voorzien van ons zegel. Gegeven te
Brugge, de 1 2de december van het gezegende jaar veertienhonderd zeventien .

. .

1419
Akte, i n de 1 7de eeuw i n het bezit van de heer van Perck

Wy Philips, heere van Maldeghem ende van Moerseke, vrauwe Mergriete van Ghistelle,
syn wettige geselnede, ende ick Philips, sone des voorschreven heere Philips van
Maldeghem, doen te wetene eenen ygelicken aleist alzo dat vrauwe Marie van
Maldeghem, suster ons heeren Phil ips voorschreven ende moye van my Philipse nae
genoempt, H . Wauter Vanderlist, rudder, haer man , ende Jan haerer beeder sone, voor
tyts ons heeren Philipse voorschreven opgedraegen ende overgegeven hebben haer
thiende die sy heffende waeren tot Boersele, met haeren gevolge ende toebehoorten;
so eest nochtans, dat wy ende elck onser vor al bekinnen ende verl iden, voir ons, onse
hoir ende naercomelinge, dat gedaen heeft geweest ter goeder trouwen ende sonder
argelist mits redenen die daertoe porrende, ende dat wy noch onse naercomelingen
negheen rechte an de voorschreven thiende en hebben, nacht en behou den, het en
waere datze my Philipse heere van Maldeghem oft mynen hoyre verstorve in rechter
hoyren, maer dat d ie der voorschreve vrauwe Marien ende haeren voorschreven sone
toebehoorde blyft ende haer vry proper goet es, alle argel uste uutgesteke n . In orcond
schepen van we lcken dinghen wy heeren Philips, vrouwe Merg riete , ende P h i l ipse voor
schreven onse propre segele hebben hieraen doen hanghen, ende gegeven in't jaer
Ons Heere n , als men schreef duyzent vierehondert ende negenthien, den 1 5 dagh van
Laumaent.
eenen ygelicken: aan iedereen; moye: moeder; beeder: beide; verliden: verklaren; hoir: erfgenaam; ver
storve: toekwam; Laumaent: januari.

1 425
Famil iearchief

Philippe, duc de Bourgoigne, comte de Flandres, d 'Artois et de Bourgoigne, palatin
seigneur de Salins et de Malines, sçavoir faisons à tous présents et à ven i r nous avoir
receu humble supplication de nos bien aymez en Dieu, les religieus, maistre , prieuse,
frères et soeurs de l 'hospital de Nostre-Dame, situé au prèz nostre sal ie de Li lle, conte
nant que ils ont d roit de prendre et percevoir annuè lement quarante-cinq livres paricis,
monnoye de Flandres, de rente héritable amortie audit hospita! , qui se p rendent et
lèvent sur pl usieurs héritages ap partenant à nostre aimé et féal escuyer Philippe, seig
neur de Maldeghem , g isans audit Maldeghem et environ, laquelle rente, attendu que
elle leur est longtaine et de grand mission à recouvrer, ils échangeroient volontiers pour
et contre neuff bonniers de héritaige ou environ, appartenants audit escuyer, gisans
auprès de nostre ville de Cou rtray, en la paroiche de Gheuldeghem, qui leur sont plus
prochains, et bien à l'aisement dudit hospital; mais ils n'osoient et ne puvoient, sans sur
ce avoir nostre octroy, congé et licence, et si nostre grace ne luy estoit sur ce élargie,
sicomme ils dient, de laquelle pour Ie bien et proufit dudit hospita! ils nous ont humb le
ment supplié. Pourquoy nous, ces choses considérées, et après ce que sur icelles nous
sommes deuement fait informer, et par lad ite information avons trouvé que lesd ites neuff
bonniers de terre qui sont beaucoup plus prochaine et à l 'aise dudit hospita! que lad ite
rente de 45 livres, et qu'ils valent bien ycelle rente, et soit Ie bien et utilité d ' icel luy hos
pita! de faire ledit eschangement, avons auxd its suppl iants en faveur et pou r Ie bien

d u d it hospita! , s u r ce eu l ' advis et déli bération de p lusieurs de nostre conse il , donné et
octroyé , donnons et octroyons, de nostre certaine science et g räce espécial , par ces
p résentes , octroy, congé et l icence d'eschanger lesd ites 45 l ivres de rente héritable,
g isants audit lieu de Maldeghem, ausd its neuf bonniers d'héritage appartenants audit
Philip pe de Maldeghem et gissants en l adite paroisse de G heuldeg hem p rez de
Courtray, etc. Et afin q u e ce soit ferme chose et estable à toujours , nous avons fait met
t re nostre scel à ces p résentes, etc. Donné à Bruges au mais de janvier, l 'an de g räce
m i l q u atre eens vingt et c i n q .
Wij Filips, hertog van Bourgondië, graaf van Vlaanderen, Artesië e n Bourgondië, paltsheer van Salins en
van Mechelen, maken alle huidige en toekomstige generaties bekend dat we van onze i n God beminde
religieuzen, meester, priorin , broeders en zusters van het Lievevrouwehospitaal nabij onze stad Rijsel, de
nederige smeekbede ontvangen hebben waarin ze stellen recht te hebben jaarlijks vijfenveertig pond
parisis Vlaams geld te innen en te ontvangen van een erfelijke rente geamortiseerd voor het genoemde
hospitaal, te i nnen en lichten op verscheidene erfdelen van onze geliefde en getrouwe schildknaap Filips,
heer van Maldegem, en l iggende in Maldegem en daaromtrent, rente die ze vanwege de afstand en de
last om ze te gaan opnemen graag zouden omruilen voor ongeveer negen bunders land, toebehorende
aan dezelfde heer en liggende nabij onze stad Kortrijk in de parochie G ullegem, wat dichter is en welge
schikt voor het genoemde hospitaal; maar ze durfden en konden d it niet zonder daarvoor van ons octrooi,
instemming en goedkeuring ontvangen te hebben, en indien we in onze goedgunstigheid zoals ze het uit
drukken, hen daarin niet zouden volgen, waarvoor ze ons ten goede en in het voordeel van het gezegde
hospitaal nederig hebben gesmeekt. Dit overwegende en na het inwinnen van nauwkeurige inlichtingen
waaruit blijkt dat de bedoelde negen bunders land veel dichter bij het genoemde hospitaal l iggen en wel
zo geschikt zijn als de genoemde rente van 45 pond en daarmee overeenkomen in waarde, en dat het
goed en nuttig zou zijn voor het genoemde hospitaal d ie omruiling te laten doorgaan, hebben we op
advies van en na overleg met verscheidene leden van onze raad aan de genoemde verzoekers en ten
bate en voor het welzijn van het genoemde hospitaal, bij deze gegeven en geoctrooieerd, verlenen en
octrooieren we met onze volle overtuiging en bijzondere gunst octrooi, instemming en goedkeuring de
gezegde 45 pond erfelijke rente gelegen in het genoemde Maldegem, om te ruilen voor de negen bun
ders erfland in kwestie die toebehoren aan genoemde Filips van Maldegem en gelegen zijn in de genoem
de parochie van Gullegem bij Kortrijk, enz. En opdat dit vast en bestendig zou zijn voor altijd, hebben we
ons zegel aan dit document laten bevestigen, enz. Gegeven te Brugge in de maand januari van het geze
gende jaar veertienhonderd vijfentwintig.

1 454
Het originele charter was in het bezit van Lindanus.
Familiearchief, B 50

Wy Jan van Moerseke, bai l l iu ende wettelic maenre in dese tydt myns heeren Mer
Philips, heere van Maldeghem ende van Moerseke, van zynen have ende heerschepe
van Moerseke, ende wy mannen van leene van de voorseit have van Moerseke doen te
wetene d at voor ons komen es in propre persone edele ende weerde heere, mynheer
Mer Joos van Halewi n, rudder, heere van Uutkerke ende van Meeseghem, metgaders
vrauwe Passchine s ' M aerscalcx, zyne wettel ike g heselnede, ende hebben hem wettel ic
ontuut ende onterft van alzulcken heerl icheden, manscepen , cheinsen, veere, thienden,
lande, met zinen toobehoorden n iet uutg hestoken , dat hy houdende was in leene ende
in m an scepe u ute voorseit have van Moerseke, geheeten de heerlichede ende goed van
Ursmaers-Basserode, ende daen geeerf Mr Jan Vanden Driessche, docteur in beede
den rechten, etc. Dit was gedaen den 21 november in t'jaer 1 454.
propre: eigen; ontuut: ontnomen; uutghestoken: uitgezonderd.

1 469
Familiearchief.

Wy Lamsen de Taye, etc . , schepenen in Maldeghem etc . , doen te wetene etc . , dat
quamen voor ons Pieter, Roelands sone van Maldeghem, ende joncvrauwe Antonine,
zyn wettelike wyf, g aven alme ende wettelycke gifte Jan vande Hog heweghe alle
Maldeghemse laten van alder erve, catheylen , h uusen ende boomen, ende met al l dat
ter aertvaest ende nagelvaest op ende an es, t'welcke den voornoemden Pieter van
Maldeghem toecomen , etc. , al l iggende ende staende binnen den am bachte ende
dorpe van Maldeghem, etc. Dit was gedaen in t'jaer Ons Heere n, als men screef dusen
tich viere hondert negen ende sestich, den dardiensten dach van Wed i maent.
gaven alm: gaven de halm (als ritueel bij de in bezitstelling); catheylen: goederen; Wedimaent: juni.

1 483
Uittreksel uit het Register vande wettelycke passeringhen
van den princelicken have van der Burch van Brugghe,
beg. December 1 4 78 ende eynd. Hoymaent 1485

Saterdachs XXVI i n Decembre LXXXI I I
Mer Philippus, ruddere, heere van Maldeghem, vervoocht met Victor Wil laert, was ont
erft by octroye van mynen heeren van der camere van den raede, gheordonneert in
Vlandere n , van twee leenen gehouden van der burch van Brugghe, daerof een leen
goedt wesende de heerl ichede van Maldeghem, metten drie leenen, winnende, landen,
renten , meeisschen, losrenten , velden, visscherien, waranden, mansschepen , t'goet van
Reesinghen ende allen anderen hueren rechten ende toobehoorte n , van wat conditien
zy syn , n iet ghesondert noch vuytgesteken. Ende voort t'ander leen es ghenaemt t'goed
te Hallincx, g root 48 ghemeten landts, letter meer of m i n , ligghende by de voorseit heer
lichede van Maldeghem, metten mansschepen ende andere rechten daeran clevende
ende toebehoerende; ende d it all by consente van François Cavalcanti met Joncvrauw
Margueriete van Maldeghem , oudste zustere ende naerste baerblyckenste hoyr vanden
zelven M 'heer Philips, heere van Maldeghem. Ende bleven deselve twee leenen staen
de i n s'heeren handen te Joncker C harles van Halewins behoof, wyen hyse, uut goede
affectien ende minnen, ende omme andere zaecken, hem daertoe puerrende gheghe
ven hadde, vuyt puerer jonsten , verbiedende de kochgebode die men daerof doen
zoude. Bailliu N ievenhove , mannen G. van der Muelne, Pieter van der Muelne, Voorde,
Lys , Willem Caervoet, Mergaert, Baers.
hoyr: erfgename; wyen hyse: aan wie hij ze.
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1510
Register van het Brugse Vrije, A0 1 5 1 0

Hedent compareerde ter camere Philips van Maldegem, renunchierde van der succes
sie van joncvraue Anthonine, de wed uwe van wylent Pieter van M aldeghem zynder jonc
vraue moeder, d ie l aetende ten prouffyte van hueren schult-heeschers.
compareerde: verscheen; renunchierde: deed afstand van, verzaakte aan.

1 522
Register van weezen ten Wryen

I n t'jaer 1 522 wert staet van g oede overgeboekt van Jooske n , filius J ans van
Maldeghem ende van joncfraue Janne van Hal ewi n .
Werden vooghden Simon van Halewin e n d e Pieter d 'Hoyere. Joos van Maldeghem wert
uut vochdien gedaen den 26 octobris 1 540.
filius: zoon van; vochdien: voogdij .

1 543
Uittreksel uit de memoires van Denijs Harduyn

Te Maldeghem, in den choor an de noortzyde , licht eenen blauwen steen met l isten van
metal, ende daer staet : H ie r l ight Jan1 van Maldeghem, capiteyn ende baillu der stede
van Oostburg, d ie starft in 't j aer Ons Heeren XVc XLI I I , den 1 1 1 1 in Lauwe. - H ier light
joncvraue Janne van Halewyn . Jans van Maldeghem wyff was, die starft in 't jaer XVc
XX I den XXl l l l in Maerte. Bidt over de zielen.
Lauwe: januari.

1 545
Familiearchief

Charles, par la divine clémence empereur des Romains, etc . , sçavoir faisons que pour
Ie bon rapport que fait nous a été de la personne de nostre bien aimé Josse de
Maldeghem, etc . , I e faisons , créons, ordonnans et établissons par ces présentes esche
vin de nostre terroir du Franc, etc. Données en nostre ville de Bruxelles, Ie cinquième
jour de février, l'an de g räce, mil cinq cent cinquante-quatre, de notre empire, Ie XXXIX.
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Twee kwitanties, de ene gedateerd 16 maart 1 520, de andere 1 0 maart 1 524, vermelden Jan van
Maldeghem als baljuw van Oostburg. In de eerste is daaraan toegevoegd dat hij de zoon was v n
Roeland.

Karel. door de goedertierenheid Gods Rooms keizer, etc . , laten weten dat wegens het goede verslag dat
ons is uitgebracht over onze welbeminde Joos van Maldeghem, enz .. wij hem bij deze maken. creëren,
bevelen en aanstellen tot schepen van ons gebied van het Vrije, enz. Gegeven i n onze stad Brussel, de
vijfde februari van het gezegende jaar vijftienhonderd vierenvijftig, het 39ste van onze regering .

1 558
Kopie i n het familiearchief

Jacob van Claerhout, rudder, heere van Maldeghem, Putthem, U utkercke, Coolscamp,
Assenbrouck, van den lande ende baronnie van G uyse n , Couchy, etc" kenne ende lyde
verkocht hebbende ende vercoope by desen Joos van Maldeghem de heerl ichede van
Leyschot, haer bestreckende in de prochien van Oostwinckele, Somerghem ende
eldersdaer ontrent, wesende franck alleu van n iemant gehouden dan van Godt, van
hemelrycke alleene, niet sujet eenich vassael ofte heerlichede, met seker penninck rente
daer toebehoorende, d ie men heeft op alle de landen gelegen onder de selve heerli
chede, vermogende hooge , middele ende n ide j ustitie, ende al dat hooghe j ustitie toe
behoort, m idtsgaeders t' beste hooft op alle de l aten binnen der voornoempde heerl i
chede winnende ende aldaer stervende, met alle syne rechten ende toebehoorte n , met
pleinvelt, metsgaders de boomen d aerup staende, uitgesondert nachte gereserveert,
omme de somme van negen hondert viertich g u l denen van twintich stuyvers stuck, darof
ick my houde vernoucht, belovende den selven Joos, syne hoirs ende naercommers te
laeten gebruycken ende possesseerne, met alle de preeminentien hiervooren verc l aert,
nu ende ten eeuweghen daghen in een franck alleu , zoo men naer costume ende usan
cien vanden lande mach ende gehouden is, te houdene u n franck alleu, belovende de
selve heerlichede met de preeminentien h iervooren verclaert, te wetten ende garrande
ren teghens elcken behoudens, indien ick de preeminentien, rechte n , midls, datter toe
behoort, n iet en coste behoorlick garrandere n, d at in dat gheval onstaen sal , midls
opleghende den selven Joos, zyne hoirs ende n aercommers, de selve neghen hondert
veertich gu ldenen van twintich stuyvers stick, mitsgaders de melioratie d ie men alsdan
o p ende an de selve heerlichede bevinden sal , belovende voorts al t'selve breeder te
verkennen ende passeeren voor franck allogeurs, ende den selven Joos behoorel ick te
erffvene t'allen tyden dies van hem versocht sal wesen offte van syne hoirs ende naer
commers. Oirconde van al dies voorseyt es, zoo hebbe ick myn gewoonlyck han dt
teecken h ieronder gestelt, mitsgaders myn zeghele hieranne ghehanghen; den eersten
dach van hoymaent, vyffthien hondert achtenvichtich.
lyde: verklaar; franck alleu: vrij al/odium, een goed dat vrij is van alle feodale verplichtingen; sujet: onder
worpen aan, afhangende van; nide: lage; hoirs: erfgenamen; preeminentien: voorrechten, voordelen; naer
costume ende usancien: naar gewoonterecht en gebruik; melioratie: verbetering, meerwaarde; Oirconde:
ter bevestiging, getuigenis; hoymaent: juli.

1 565
Kopie in het familiearchief

Op den derthiensten in Lauwe duusent vyff hondert vyff ende sestich, heeft edele ende
weerde heer Mer Jan d 'Estommel, heere van Vendevil le, Zoeterstede, Steenwerck, etc "
vercocht jonckheer Joos van Maldeghem , heere van Leyschot, ende de voorseyd heer
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van Leyschot kende g ecocht te hebbende teghens den heere van Vendeville, drie par
tien van goedi n g e , eerst een leen g root veertien gemeten vier roeden mi n, liggende bin
n en den heerlyckhede van M i d d el bourg , i nde prochi e van Ste Cruus, bu uten
Aerd e n b u rc h , met e e nd e r d reve daer medegaen de , comende van den h u ndt
Oosthoucke tot de Appe l-strate , voor de somme van ses ponden, van den gemete
compt drie ende t'achtentich ponden zesth ien schel lin gen groote zi lvers gelts; voort een
ander leen, g root 1 4 gemeten vichtich roeden landts, l iggende in Ysendyck-ambocht, i n
Ste Margriete p rochie e n d e Rouselaere poldere oost, b y t'oude kerckhof, wesende t' hou
de hoff van den ouden heerlichede van Rousselaere, zoo 't selve by den voornoempden
h eere gebruyckt is, ende dat voor de somme van vyff ende tachentich ponden g rooten
oock si lvers gelts; ende ten d e rd e n, een erffvelyck tiende l iggende meest west-noort
ende zuudt van den voornoemden leene, in haer bevanck hebbende ontrent hondert
ende veertich gemeten dyckens landt, tusschen den dyck van St Ernus poldere ande
noort-zyde , een rechte l ind e van twee pael steenen, die staen in t'gescheed van de
voornoemde thiend e n, ende de thiende toebehoorende t'capittel van Doornick ande
zuu dtzyde den dyck, teghens St Lauwereys poldere, ande oostzyde de thiende van myn
heere van St Baefs te G hendt, scheedende ande ghuele inde Aerdenwegh ande west
zyde, voor de somme van vyff ende t'zeventich ponden g rooten zilvers gelts, alle de
voornoemde sommen te betaelen Ste Jans messe XVc zes ende t'sestich zilvers gelts,
boven alle casten van thiende, pen n i ngen, erffven , onterffen , hovelycke devoiren , ende
alle casten die d aerop soude muegen comen ten l aste van den coopere ; ende es
besproocken d at den coopere zal volgen den pacht van den jaere ende ougst XVc zes
ende t'sestic h . Aldus gedaen by my heere by tusschenspreecke van meester Jan van
Damme, ten d aghe ende jaere als bove n.
Lauwe: januari

1 570
Kopie i n het familiearchief
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Charles, baron de Berlaymont, etc" chevalier de l 'ordre de Ie Toison d 'Or, chef des finan
ces du roi , g ouverneu r, souverain bai l ly du pays et comté de Namur, g rand-veneur de
B rabant, Flandres et d u d it Namur, à tous gouverneurs, l ieutenants, bail lifs, p révosts, jus
ticiers, officiers des vil les et tous autres qu'i l appartendra. Comme il a plu au roi nostre
sire, nous commettre auxd its états de g rand-veneur et en atten dant nostre commission,
monseigneur Ie duc ait fait dépêcher certaine acte en date du quatorzième du mais de
septembre dernier passé, par au son excellence nous a authorisé de pouvoir exercer
lesd its états, pourvoir des lieutenants, receveurs, veneurs et autres officiers, et au sur
p lu s faire teute autre chose que dépend desdits veneurs et auxd its officiers appartient,
sçavoir faisons que pout la bonne relation que faite nous a été de la personne de Jesse
de Maldeghem, seigneur de Leyschot, et de ses sens et expérience en fait de la chas
se et vénerie, nous icel lui, confians à plain et de ses léauté et bonne di ligence, avons,
ensu ivant ledit acte d 'authorisation, commis, ordonné et établi, commettons, ordonnans
et établissons par ces p résentes nostre lieutenant-général de la vénerie en Flandres et
ce q u i en dépend, par manière de p rovision, tant qu'en ayons .autrement ordonné, en lui
donnant plain pouvoir, authorité et mandement spécial dudit office de lieutenant-géné
ral , sous notre c harge ten ir, exercer et déservir, de prendre bon et soigneu regard à l'enreten nement des ordonnances et p lacards introdu its et publiez sur Ie fait de ladite véne-

rie, sans les laisser enfraindre par q ui que ce soit, aussi p rocéder contre les tran sgres
seurs selon Ie contenu d 'icelles ordonnances, sans port, faveur ou dissimu l ation, et à
cette fin faire ajourner les délinquants par devant l u i , au lieu de sa résidence ou en la
prochaine ville de la résidence desdits déli nq uents, sans pouvoi r dispenser contre l 'or
donnance, ne permettre aucun , de quelque q ualité ou condition q u ' i l soit, transgresser
icelles, chasser ou tenir chiens de chasse, autrement que n 'est permis par lesdittes
ordonnances, du reçu de toutes les amendes avoir bon et léal regard , selon Ie conte nu
d e s placards sur ce faits e t à faire, e t au payement d'i celles contraindre tous ce ux q u ' i l
appartiendra, Ie tout ensuivant l'instruction que l u i avons sur ce baillé ou bail lerons, dont
les tiers des amendes q u i se doivent appliquer à notre profit, demeureront au profit de
notre dit l ieutenant-général , et à tels gages que l u i seront ordonné quand l u i dé livrerons
sa comm ission, à commencer dès Ie 1 er octobre 1 570, a e n être payé par les mains d u
receveu r de la vénerie de Flandres d e s den iers de s a recepte, e t au surplus fai re tout
ce que bon et léal l ieutenant-général de la vénerie de Flandres susdit peut et doit faire,
et que y compette et appartient, sur q uoy et de soy bien et léaulment acq u itter ledit
Josse de Maldeghem sera tenu de faire I e serment pertinent en nos mains. Si requ ié
rons aux p résident et gens d u conseil en Flandres, aux grand bai l ly de Gand, escoutet
te de Brugges, bai l ly d'Ypre et du Franc q , et tous autres j usticiers qui ce reg ardera, que
d ud i t état de lieutenant-général de la venerie de Flandres ils fassent, souffrent e t laissent
ledit Josse de Maldeghem p l ai nement et paisiblement jouir et lui prêtent et baillent, si
mestier est et requis en sant, toute faveur et assistance comme à nous même. Fait en la
ville d 'Anvers sous nostre nom et cachet cy-mis, I e dix-neuvième d'octobre, l'an de
g räce mil cinq cent soixante-dix*.
Charles, baron van Berlaymont, enz . , ridder in de orde van het Gulden Vlies, overste van de koninkl ijke
financiën, goeverneur, souverein baljuw van het land en graafschap van Namen, opperjachtmeester van
Brabant, Vlaanderen en het gezegde Namen, aan alle goeverneurs, luitenants, baljuws, provoosten ,
rechtsdienaren, officieren der steden en alle anderen d i e het aanbelangt.
Daar het de koning onze vorst heeft behaagd ons aan te stellen i n het genoemde ambt van opperjacht
meester en in afwachting van onze opdracht, de heer hertog een akte heeft laten uitvaardigen, gedateerd
veertien september laatst, waarbij zijne excellentie ons machtigt het genoemde ambt uit te voeren, te
voorzien in luitenants, ontvangers, jachtmeesters en andere officieren, en bovendien alles te ondernemen
wat verband houdt met bedoelde jachtmeesters en bedoelde officieren toekomt, maken we bekend dat
omwille van het gunstige verslag dat ons overgemaakt is betreffende de persoon van Joos van
Maldeghem, heer van Leischoot, en over zijn gevoel en ervaring op het vlak van jacht en jagerij , wij hem
bij deze met het volste vertrouwen in zijn aanhankelijkheid en goed beleid, in de geest van de genoem
de akte van machtiging, hebben benoemd, aanbevolen en aangestel d , hem benoemen, aanbevelen en
aanstellen als onze luitenant-generaal van de jacht in Vlaanderen en wat daar van afhangt, ten voorlopi
gen titel tot we er anders over zouden beschikken, waarbij we hem de volmacht geven, het gezag en de
bijzondere opdracht eigen aan het ambt van luitenant-generaal, om dat op last van ons te houden, uit te
oefenen en waar te nemen, daarbij goed en zorgzaam acht te slaan op het naleven van de ordonnanties
en plakkaten die betreffende de genoemde jacht zijn ingevoerd en publiek gemaakt, zonder ze te laten
overtreden door wie dan ook, en naar de inhoud van die ordonnanties over te gaan tot vervolging van de
overtreders, zonder eigenbelang, bevoorrechting of veinzerij, en daartoe de delinquenten voor hem in zijn
verblijfplaats te laten dagvaarden of i n de stad dichtst bij de woonplaats van de delinquenten , zonder vrij
stelling te kunnen geven tegen de ordonnantie in, niemand van om het even welke rang of hoedanigheid
toe te laten die te overtreden, te jagen of jachthonden te houden, anders dan bij de betreffende ordon
nanties toegelaten , nauwkeurig en plichtsbewust acht te slaan op het innen van alle geldboetes naar de
geest van de plakkaten daaromtrent gemaakt en nog te maken, en tot betaling daarvan iedereen te ver
plichten die het betreft, dat alles volgens de verordening die we hem terzake gegeven hebben of zullen
geven, waarbij een derde van de boeten die in ons profijt van toepassing zijn, in het profijt van onze voor
noemde luitenant-generaal zullen blijven, en tegen een vergoeding die hem zal toegekend worden als wij
hem in dienst zullen stellen, te beginnen vanaf 1 oktober 1 570, om ervoor betaald te worden uit handen

Mevrouw de Lalaing somt hierna in voetnoot een aantal opperjachtmeesters van Vlaanderen op; die
lijst is niet relevant voor deze uitgave.
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van de ontvanger van de jacht in Vlaanderen uit diens inkomsten, en bovendien alles te doen wat een
goede en loyale l uitenant-generaal van de jacht in Vlaanderen als hiervoor genoemd, kan en hoort te
doen, en wat in zijn bevoegdheid l igt en toekomt; tot behoorlijk en plichtsgetrouw nakomen daarvan en
over zichzelf zal genoemde Joos van Maldeghem gehouden zijn de geëigende eed in onze handen af te
leggen. Ook geven we bevel aan de voorzitter en de leden van de Raad van Vlaanderen, aan de g root
baljuw van Gent, de schout van Brugge, de baljuw van leper en van het Vrije en aan alle gerechtsambte
naren die het aanbelangt, genoemde heer Joos van Maldeghem ten volle en in vrede het genot te gun
nen, te doen en laten genieten van zijn ambt van luitenant-generaal van de jacht in Vlaanderen en hem
als dat van pas komt en nodig zou zijn, alle bijstand en h u l p te verlenen als betrof het onszelf.
Gedaan in de stad Antwerpen onder onze naam en aangehecht merk, de 1 9de oktober van het geze
gende jaar vijftienhonderd zeventig.

1 577
We mogen n iet vergeten een belangrijk feit uit het leven van Filips van Maldeghem, heer
van Leischoot, aan te halen. Toen de hertog van Aarschot en andere afgevaardigden
van de Staten-Generaal in 1 577 te Gent werden aangehouden wegens hun verzet tegen
de politiek van de prins van O ranje en zijn aan hang, werd Filips van Maldeghem naar
Antwerpen g ezonden om er de vrijlating van de hechtelingen te bepleiten. M. Gachard
citeert een b rief die Filips schreef aan de burgemeester en schepenen van het Vrije om
hen van d ie zend i n g op de hoogte te stellen. Die b rief bevindt zich in het archief te Rijsel
in reg ister T. 49, document 40, en is gedateerd in Antwerpen, 30 november 1 5771•
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Al bert, par la g ràce de Dieu archiduc d 'Autriche, duc de Bourgogne, de Lothier, de
Brabant, etc. , à tous ceux qui ces présentes verront, salut. Sçavoir faisons que pour la
bonne relation que faite nous a été des bons, fidels et agréables services que les devan
ciers de Phil ippe de Maldeghem, escuyer, seigneur de Leyschot, bourgmestre de notre
pays du Francq pour Ie q uartier d 'Oost, ont toujours ren du aux pri nces des pays de par
deçà nos prédécesseurs, comme fait aussi présentement Ie remontrant en ladite qualité,
avec cinq ses fils, s'employans actuellement tous en notre service en différentes char
ges et quatre d 'iceux à la g uerre; ayant, pardessus ce, exilé volontairement hors de la
ville de Bruges, terre de sa résidence, pendant que les rebelles la tenaient occupée;
p renant aussi favorable esgard aux lettres de notre très-cher cousin, Ie prince électeur
de Coulogne (auquel i l a servi de maître d 'hostel et gentilhomme de sa chambre), par
lesq uelles i l désire qu'il nous plaise l 'honorer du titre de chaval lerie: pour ces causes, et
ayant égerd que !'origine, état et mémoire de ses devanciers l'en rendent capable,
même qu'il est pourvu de bons et compétans moyens pour s'entretenir hon norablement
en telle qual ité, et afin de l u i donner occasion, au moyen de quelque marque d 'honneur,
de s'évertuer de plus en plus en notre service, nous désirant favorablement Ie traitter,
eslever et décorer dudit titre et dignité de chevalerie, l 'avons fait et créé, comme faisons
et créons cheval ier par ces présentes, veu i llans et entendant que doresnavant il soit
tenu et réputé pour tel en toutes ses actes et besoignes, et jo.u isse des d roits, priviléZie daarvoor het rapport van de heer Gachet i . v. m. het archief van de oude Rekenkamer te Rijsel, p.
240-24 1 .

ges, l ibertés et franchises d ont jou issent et ent accoutumé de jouir tous autres cheva
l iers par toutes nos terres et seigneuries. Sy mandons et commandons à tous nos lieu
tenants, gouverneurs, mareschaux et autres nos justiciers, offic iers et sujets , à qui ce
peut toucher en manière que ce soit, que ledit Phil ippe de Maldeghem ils laissent, per
mettent et souffrent plainement, entièrement et paisiblement, de tout Ie contenu desdi
tes présentes jouir et user, sans en ce lui faire, mettre ou donner ni souffrir être mis ou
donné aucun destourbier ou empêchement au contraire, car ainsi nous plaît- i l . En tes
moin de ce avons fait sceller les mêmes présentes de notre scel; donné en notre ville
de Bruxelles Ie 2 1 jour du mois de may, l 'an de g ràce mil six cent et cinq.
Albrecht, door Gods genade aartshertog van Oostenrijk, hertog van Bourgondië, Lotharingen, Brabant,
enz" aan allen die dit document zullen zien onze groet. Wij maken bekend dat wegens het gunstige ver
slag dat ons werd overgemaakt over de goede, trouwe en aangename diensten die de voorzaten van
jonkheer Filips van Maldeghem, heer van Leischoot en burgemeester van het land van den Vrije voor het
oostkwartier, steeds betoond hebben aan onze voorgangers de vorsten van de landen aan deze zijde
(van het Rijk), zoals ook heden de betrokkene dit doet in zijn genoemde hoedanigheid evenals vijf van zijn
zonen die tegenwoordig in onze dienst staan voor verschillende opdrachten, vier van hen daarbij i n mili
taire dienst; daar hij bovendien vrijwillig in ballingschap gegaan is buiten Brugge, zijn verbl ijfplaats, ter
wijl de rebellen die bezet hielden; goedgunstig rekening houdend ook met de brieven van onze zeer
genegen neef de keurprins van Keulen (die hij gediend heeft als hofmeester en kamerheer) waarin hij de
wens uitdrukt dat het ons zou believen hem te vereren met de titel van ridderschap:
om die redenen en in aanmerking genomen dat de afkomst, status en gedachtenis van of aan zijn voor
zaten hem daartoe geschikt maken, en dat hij zelfs over goede en voldoende middelen beschikt om eer
vol volgens die stand te leven, en ten slotte om hem door deze blijk van eerbetoon aan te sporen zich nog
meer voor ons verdienstelijk te maken, willen wij hem onze waardering betonen door hem te verheffen en
te sieren met de genoemde titel en rang van ridder en hebben wij hem gemaakt en gecreëerd, en maken
en creëren wij hem bij deze ridder, waarbij wij wensen en verwachten dat hij voortaan als dusdanig zal
beschouwd worden en bekend staan in al zijn daden en bezigheden, en zal genieten van de rechten, pri
vileges, vrijheden en voordelen waarvan alle andere ridders i n al onze landen en heerlijkheden genieten
en gewoon zijn te genieten. Daarbij vragen en bevelen wij aan al onze luitenants, gouverneurs, maar
schalken en anderen, rechtsdienaren, ambtenaren en ondergeschikten die het op gelijk welke manier zou
kunnen aanbelangen, dat ze de genoemde Filips van Maldeghem geheel, ten volle en in goede ver
standhouding laten genieten en gebruik maken van al wat dit document inhoudt, zonder hem enige weer
stand of hinder die daartegen ingaat aan te doen of te berokkenen, of te dulden dat dit zou gebeuren,
want zo is onze wens.
Ten teken daarvan hebben wij onderhavig document doen zegelen met ons zegel. Gegeven in on;".e stad
Brussel, op 21 mei van het gezegend jaar zestienhonderd en vijf.
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Albert, par la g ràce de Dieu, archidu.c d 'Autriche, etc " à tous ceux, etc. Sçavoir faisons
que peur la bonne relation que faite nous a été de notre cher et bien aimé Robert de
Maldeghem, escuyer, fils de messire Philippe , cheval ier, seig neur de Leyschot, etc " et
les bons devoirs par lui faits contre l'ennemy, mesmement du service notable q u ' i l nous
auroit rendu passé deux ans qu'il rompit et empêcha Ie mutin commencé et formé en la
ville d'Ostende, lequel eût pu causer de grands inconvénients, Ie tout sous l 'espoir de
se voir avancé à quelque degré d'honneur, conforme à ses bons et longs services et
ceux de ses ancêtres q u i par leur prud 'hommie et fidél ité continuée d 'une entresuitte,
ont acquis et mérité Ie titre et surnom de Loya/, etc" nous dési rant favorablement Ie trai
ter, etc . , l'avons fait et créé, faisons et créons chevalier par ces présentes, etc . En notre
ville de Bruxelles, Ie 1 5e jour du mois d'aoust, l ' an mil six cent dix.
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Albrecht, door de genade Gods aartshertog van Oostenrijk, enz" aan allen, enz. Maken bekend dat
wegens het gunstige verslag dat ons is overgemaakt betreffende onze dierbare en zeer genegen jonk
heer Robert van Maldeghem, zoon van heer Filips, ridder, heer van Leischoot, enz" en wegens zijn
bekwame optreden tegen de vijand , wegens de opmerkelijke dienst die hij ons bewees toen hij twee jaar
geleden de muiterij onderd rukte en verhinderde die in Oostende begon en uitbrak en die ons grote scha
de had kunnen toebrengen , dat alles in de hoop zich tot een eregraad bevorderd te zien, in overeen
stemming met zijn goede en lange dienststaat en die van zijn voorzaten die generaties na elkaar ter wille
van hun voortreffelijkheid en trouw de titel en toenaam Loya/ Getrouw verwierven en verdienden, enz"
omdat wij erop staan hem een gunst te bewijzen, enz" hebben wij hem gemaakt en gecreëerd, maken en
creëren wij hem bij deze ridder, enz. In onze stad Brussel, de 1 5de augustus van het jaar duizend zes
honderd en tien.
-

1617
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Albert, par la g race de Dieu, archiduc d'Autriche, etc. Sçavoi r faisons que pour la bonne
relation que faite nous a été d 'Adolf van Maldeghem, etc" pour ces causes, etc" l 'avons
fait et c réé, comme faisons et c réons, chevalier par ces présentes, etc . En notre ville de
Bruxelles, Ie pénu ltième jour du mais de mars, l 'an de g race 1 6 1 7 .
Albrecht, door de genade Gods aartshertog van Oostenrijk, enz. Maken bekend dat wegens het gunsti
ge relaas dat ons toekwam betreffende Adolf van Maldeghem, enz" om die redenen, enz" hebben wij
hem gemaakt en gecreëerd, maken en creëren wij hem bij deze ridder, enz. I n onze stad Brussel, de voor
laatste dag van maart van het gezegende jaar 1 6 1 7.

1617
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L'archiduc, etc. Sçavoi r faisons que, pour Ie bon rapport que fait nous a été de la per
sonne d u capitaine Josse de Maldeghem, seigneur de Poedel berg , etc " avons icellui
commis, ordonné et établ i , commettons, ordonnans et établissons par cette, sergeant
m ajor dudit terce Fontaine, etc. En notre vil Ie de Bruxe l les, Ie 1 5e jour de décembre, l'an
de g race 1 6 1 7.
De aartshertog, enz. Maken bekend dat wegens het gunstige verslag dat ons toekwam betreffende kapi
tein Joos van Maldeghem, heer van Poedelberg, enz" wij hem hebben aangeduid, bevolen en aange
steld, en hem bij deze aanduiden, bevelen en aanstellen tot sergeant-majoor van het genoemde regiment
Fontaine, enz. In onze stad Brussel, de1 5de dag van december in het gezegende jaar 1 6 1 7.

1 626
Uittreksel uit het huwelijkscontract, oorspronkelijk in het Spaans

Au nom de la très-sainte Trinité, Père, Fils et Saint-Esprit. Aman. Sçavoir faisons à tous
ceux q u i verront cette lettre et contract anténuptiel, promesses de dote et terres, et Ie
surplus contenu en icel les, comme Ie jour, mois et an en bas déclarés, dans l'état des

dames de la sérénissime infante notre Dame, d u Palais-Royal de cette ville de Bruxelles,
d uché de Brabant, devant et en présence de don Gaspard Lou is de Pareda, chevalier
de l'ordre de Saint-Jacques, d u conseil suprême de g uerre de Sa Majesté, veedor
général de ses royales armes dans ces païs, et maître d ' h6tel de sad ite Altesse , lequel
je certifie, moy notaire cy-dessous nommé, de connoître, sant comparus en personne
Philippe de Maldeghem, fils d'Adolphe et de dame Marie de Casembrot, ses père et
mère, natifs de la province de Flandres, seigneur de Leyschot et Oetsele, ambedeux
seigneuries tenues de Dieu et du soleil et qui ont haute, moyenne et basse justice, et de
la seigneurie de Avelghem et Rousselaer, assisté et accompagné de Robert de
Maldeghem , chevalier, seigneur de G rimarez, et capitaine d'une compagnie d'i nfanterie
de trois cents hommes, tranche hors de régiment, et Phil ippe de Maldeghem, seigneur
de Steenmaer, et segeant major de la ville de Bruges, ses oncles paternels d'une part;
et de l 'autre, dame Marie Sébastienne de Barea, de la chambre de sad ite Altesse, la
sérénissime i nfante, fille de don Antonio de Barea, du conseil de guerre de Sa M ajesté,
et de dame Catherine d'Avila Caldron, ses père et mère, natifs de la province de
Estramadure, dans les provinces d'Espagne, suivie et accompagnée d ' iceux, et de don
Vincent Pi mentel et de don Philippe de Si lva, commandeur de Torraba, de l'ord re de
Calatrava, et l ieutenant-général de l'armée qui a entré en Allemagne pour Sa M ajesté,
et ils ont dit et ont octroyé, ont reconn u et ont déclaré qu'avec la bénéd iction et assis
tence de Dieu Notre-Seigneur et pour sant saint service, et avec permission de notre
sainte mère Eglise, et aveu et congé de sad ite Altesse, pour conclure et célébrer Ie futur
mariage entre !edit Phili ppe de Maldeghem et ladite dame M arie Sébastienne de Barea,
présens sti pulans, i l convenoit d 'asseoir, spécifier et déclarer ce qui a été traité, com
muniqué et ajusté dans les conventions, capitu lations, adjections et conditions suivan
tes, etc.
Fait en Ie Royal Palais de son Altesse, Ie 27me avr i l 1 626 . Etoit signé J uan Sdroogen,
notario.
In de naam van de allerheil igste Drievuldigheid, Vader, Zoon en Heilige Geest, Amen. Aan allen die d it
geschrift en voorhuwelijkse contract zul len lezen: belofte van bruidsgift en landen, en de rest hier ver
noemd, zoals dag, maand en jaar als van onderen vermeld, in de staat der dames van de doorluchtige
infante onze Vrouwe, uit het koninklijk paleis van deze stad Brussel, hertogdom Brabant, voor en in aan
wezigheid van don Gaspard Louis de Pareda, ridder in de orde van Sint-Jakob, van de opperste oor
logsraad van Zijne Majesteit, algemeen inspecteur van de koninklijke legers in dit land en hofmeester van
Hare genoemde Hoogheid, waar naar getuigenis van mij , notaris die ondertekent, in persoon zijn ver
schenen:
Filips van Maldeghem, zoon van Adolf en van dame Maria Casembroot, zijn vader en moeder, geboren in
de provincie Vlaanderen, heer van Leischoot en Hoetsel, beide heerlijkheden gehouden van God en van
de zon, waarin ze de hoge, middelbare en lage rechtspraak hebben, en van de heerlijkheden Avelgem
en Nieuw-Roeselare, bijgestaan door en vergezeld van Robert van Maldeghem, ridder, heer van
Grimarez, kapitein van een vrije compagnie infanterie van driehonderd man buiten regiment, en Fil ips van
Maldeghem, heer van Steenmaer en sergeant-majoor van de stad Brugge, zijn ooms van vaderskant, par
tij enerzijds;
en voor de andere partij dame Marie Sébastienne de Barea van de hofhouding van genoemde hoogheid
de doorluchtige infante, dochter van don Antonio de Barea, lid van de Oorlogsraad van Zijne Majesteit,
en van dame Katherina d'Avila Caldron, haar vader en moeder, geboren in de provincie Estramadura in
Spanje, door hen gevolgd en vergezeld, en van don Vincent Pimentel en don Filipe de Si lva, bevelhebber
van Torraba, van de orde van Calatrava en luitenant-generaal van het leger dat voor Zijne Majesteit
Duitsland is binnengetrokken, die hebben gezegd en geoctrooieerd, erkend en verklaard dat met de
zegen en hulp van de Heer onze God en in zijn heilige dienst, en met de toestemming van onze moeder
de heilige Kerk, met bevestiging en toelating van genoemde Hoogheid, het toekomstige huwelijk tussen
genoemde Filips van Maldeghem en genoemde dame Marie Sébastienne de Barea te sluiten en te vie
ren, onder het beding dat dient neergeschreven, gespecificeerd en verklaard moet worden hetgeen
behandeld en medegedeeld is in de overeenkomst, verordeningen, bijvoegsels en voorwaarden als volgt,
enz.
Gedaan in het koninklijk paleis van Hare Hoogheid, op 27 april 1 626. Was ondertekend, Juan Sdroogen,
notans.
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Dana I sabel C lara Eugenia, por la g racia de Dios, infanta de Espana, etc . , per quanta
Robert de Maldeghem, senor de G rimarez, capno de una compa d' infanteria valona
fuera de tercio, ha servid o al rey m i senor de treinta y quatro anos, etc . , hemos tenido
por bien de elegerle y nombrarle, coma por tenor de l a presente Ie elegimos, nombra
mos y deputamos por uno de los del consejo de guerra d'este exercito. En Bruxellas, a
cinco d e agosto de m il y seiscientos y vei nte y nueve.
Dana I sabella Clara Eugenia, door Gods genade infante van Spanje, enz., betreffende Robert van
Maldeghem, heer van Grimarez, kapitein van een compagnie van Waalse infanterie buiten regiment, die
onze heer koning gedurende vierendertig jaar gediend heeft, enz . , hebben we het passend geacht hem
te verkiezen en te benoemen, zoals we hem bij deze verkiezen, benoemen en afvaardigen als Jid van de
krijgsraad van dit leger. Brussel, de vijfde augustus zestienhonderd negenentwintig.

1 635
Familiearchief

Philippe, par Ie g räce de Dieu roy de Castille, etc. Sçavoir faisons que, pour Ie bon rap
port que fait nous a été de la personne de notre cher et féal Josse de Maldeghem, etc . ,
avons icell u i Josse de Maldeghem, commis, ordonné e t établ i , commettons, ordonnans
et établissons par ces p résentes à l ' état et office de gouverneur et capitaine de notre
ville de Land rechies, etc. Donné en notre ville de Bruxelles Ie dernier jour d'avril , l'an de
g räce mi l six cent trente-cinq , et de nos règnes Ie 1 5me.
Filips, door Gods genade koning van Castilië, enz. Geven te kennen dat we, ingevolge het gunstige rap
port dat ons is overgemaakt betreffende de persoon van onze dierbare en getrouwe Joos van
Maldeghem, enz., wij deze Joos van Maldeghem aangeduid, bevolen en aangesteld, en bij deze hem
aanduiden, bevelen en aanstellen in de graad en het ambt van gouverneur en kapitein van onze stad
Landrecies, enz.
Gegeven in onze stad Brussel, de laatste dag van april van het gezegende jaar zestienhonderd vijfen
dertig, het 1 5de jaar van onze regering.

1 647
Uittreksel van het attest van wapenheraut don Pedro de Salazar
betreffende het huis de 13af'ea, op datum van 26 juni 1 647

Ceux de ce fort noble et fort ancien l inage de Barea sant très-bons et très-anciens gen
tilhommes; ils sant natifs de l a ville de Logrono, d'ou ils tirent leur origine; maison et tour
comprise dans Ie d istrict de lad ite ville, appellée Barea l 'ancienne, et de l à ils sont sor
tis et répartis en d ifférens endroits et provinces de ce royaume, ou i l s ont fait leur domi
cile et demeure. l l s sont passés en Andalousie avec Ie saint roy don Ferdinand à sa con
q uête, et ayant rendu p lusieurs et sig nalés services, principalement dans l'entreprise de
la ville de Jaen, quelques uns de cette illustre familie y demeurent, desquels sont issus
plusieurs et d istingués personnages qui ont servi à leur roy dans les guerres de leur

temps avec beaucoup d'amour et loyauté, faisant p l usieurs et généreuses actions belli
queuses contre les mores et hérétiques ennemis de notre sainte foy catholique.
De leden van het zeer adellijke e n zeer oude geslacht d e Barea zijn bijzonder deugdel ijk e n hebben een
eeuwenoude traditie; het geslacht stamt uit de stad Logrono, waar zijn oorsprong ligt; in het stadsdeel dat
Oud-Barea wordt genoemd, hadden ze hun residentie met toren, en van daaruit hebben ze zich naar ver
scheidene plaatsen en landsgedeelten van het koninkrijk verspreid , waar ze zich gevestigd hebben en
wonen. Bij de veroveringstochten van onze heilige koning don Ferdinand zijn ze mee naar Andalousië
getrokken, en hebben er vele opgemerkte daden gesteld, i n het bijzonder bij de inneming van de stad
Jaen; enkele leden van deze illustere familie gingen er wonen, en van hen stammen verscheidene aan
zienlijke figuren af die met veel overgave en trouw hun koning gediend hebben in de oorlogen van die tijd,
door vele edelmoedige oorlogsondernemingen tegen de Moren en heidense belagers van ons heilige
katholieke geloof.

1 648
Familiearchief

Philippe, par la g räce de Dieu rai de Castil l e , etc . , à tous p résents et à venir qui ces p ré
sentes verront et l i re ouiront, salut. Sçavoir faisons comme à tous p rinces souverains,
desquels procèdent tous états et degrés de noblesse , prééminences et seigneuries,
appartient et convient d'élever et décore r en honneur, dignité, titre et prérogative ceux
que par longue continuation et exercice de vertueux, notables et mémorables actes et
services, ils connoissent l 'avoir mérité et en estre capable, même afin de tant plus les
obliger et induire à y perseverer de bien en mieux, et au ssy pour incite r et mouvoi r les
autres, même leurs successeurs, à les ensuivre, non-seulement pour atte indre leur
bonne renommmée, mais aussi la surpasser et pouvoir arriver à plus haut degrez de ver
tus, pour Ie bien et avancement de la chose publique, sçavoir faisons que par nous pris
égard aux services et qual itez qui concourrent en l a personne de Messire Eugène
Ambroise de Maldeghem et Barea, cheval ier de l 'ordre de Saint-Jacques, seigneur de
Leysschot, et que d u c6té paternel i l seroit chef en légitime descendance de la très
ancienne et très-noble maison des barons de Maldeghem, al l iés aux plus il l ustres des
Pays-Bas, et pour leur inviolable fidélité d ite la Loyale, ses prédécesseurs ayant estés
barons de Maldeghem et seig neurs de Leysschot, d 'Oitze l , plus de quatre eens ans en
cela, et étant depuis ladite baronie tombée par alliénation en la maison d ' H al l ewin, main
tenant dévolue en celle du marquis de Tarrazone, lad ite seigneurie de Leysschot avec
autres seroient demeurées en lig nage d roit, appartenantes audit Messire Eugène
Ambroise de Maldeghem et Barea, que ses resbisayeuls Jean et Josse de Maldeghem
ayant estés chassés par nos rebelles, ledit Jean auroit esté genti lhomme de la bouche
de feu l'em pereur Charles Cinquième, et ledit Josse et Philippe de Maldeghem maîtres
d'hötel et gentilshommes de la chambre du duc de Bavière, que son ayeul Adolphe de
Maldeghem auroit esté bourguemaitre du Franc q , son oncle Josse de Maldeghem, gou
verneur de Damme, et après de Land rechies, un autre sien oncle, Robert de
Maldeghem, commanderoit à présent les gens de guerre de la ville de Bruges, et lors
que les François et Hollandais assiégèrent la ville de Louvain , auroit par ordre de notre
très-cher et très-aimé bon frère, Ie cardinal infante Don Ferdinand , gouverné et fortifié la
ville de Bruxelles; que du cöté maternel ledit Messire Eugène Ambroise de Maldeghem
et Barea seroit petit-fils d u maître de camp Antoine de Barea, de nostre conseil de guer
re auxdits Pays-Bas, gouverneur du Sas de Gand, Phil ippine, et autres forts de ces
quartiers-là, et neveu de Diego d'Avi la Caldron, lequel auroit esté gouverneur de G rave
et eut Ie commandement sur nos gens de guerre d'Outre-Meuse, étant capitaine d 'une
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compagnie de l ances espagnol les et d'une autre de cinq cents Bourg uignons hors des
régiments, aussy neveu des frères M arce lian et El iodore de Barea, capucins, nos
p rêcheurs, lesquels en cette q ual ité nous auroient aussy rendu de fort signalés services
en diverses occasions et emplois; à l ' i m itation desquels lequel dit messire Eugène
Ambroise d e Maldeghem et Barea nous auroit aussy servis une campagne entière en
Espag ne à ses dépens : Nous, pour toutes ces raisons et autres bons respects, dési
rant d'en faire la démonstration q u ' i l appartient en la personne dudit messire Eugène
Ambroise de Maldeg hem et Barea, et l'eslever et décorer en honneurs, d roits, priviléges,
p rérogatives et p réém inences, avons de notre ce rtaine science et autorité souveraine
créé, comme nous créons par ces présentes, !edit messire Eugène Ambroise de
Maldeghem et Barea baron, et sadite terre, seigneurie de Leysschot, appendance et
dépendance d'icelle, située en notre p ays et comté de Flandres, créé et érigée, comme
nous la c réons et érigeons par icelles, en dignité, titre, noms, crys et p rééminences de
b aronnie, consistant lad ite terre en h aute, moyenne et basse justice, y comprises les ter
res, biens, j u risd ictions et d roits, compétans audit messire Eugène Ambroise de
Maldeg hem et Barea, au vil lage d 'Ostwinckle y aboutissant, afin que Ie tout joint et uny,
comme nous Ie joignons et un issons au g ros de lad ite seigneurie, maintenant baronnie
d e Leyssch ot, soit tenu et relevé de notre Vieux- Bourg de Gand, en un seul plein et
entier fief et baronnie, pour d 'icelle érection en baronnie avec Ie nom et titre de baron,
ensemb le des d roits, honneurs, prérogatives et p rééminences appartenantes, jouir et
user par !edit messire Eugène Ambroise de Maldeghem et Barea, ses hoirs et succes
seurs en ligne d i recte, barons et baronnesses dudit Leysschot, à jamais, tout ainsy et en
la même forme et man ière que font et ont accoutumé de faire l es autres barons de nos
Pays-Bas, Ie tout à charge et condition que !edit mess i re Eugène Amb roise de
Maldeghem et Barea, lesd its hoirs et successeurs, barons et baronnesses dudit
Leysschot, seront tenus de faire Ie serment de fidél ité et léauté à cause d'icelle baron
nie ès mains de nous, nos hoirs et successeurs, ou de nos l ieutenants, gouverneurs et
capitai nes-généraux de nosdits Pays-Bas, lesquels en notre absence et celle de nosdits
hoirs et successeurs d ' iceux pays avons à ce commis et autorisé, commettons et auto
risons par cesd ites p résentes, et par !edit serment jurer et promettre de tenir lad ite
b aronnie de nous et de nosdits successeurs, en la man ière que dessus, en faisant Ie
relief et payant les d roits pour ces deux-là, ainsi qu'il appartiendra; item que ladite
baronnie de Leysschot avec les biens incorporés et an nexés, ne se pourra séparer,
esclysser ny démembrer par l uy, ny sesdits successeurs, barons et baronnesses dudit
Leysschot, par testament ou autre contrat, et en outre que cette présente création et
érection ne tournera, ores ny au tem ps à ven ir, à notre préjudice, ny de nos d roits, hau
teurs et ju risd iction, ressort, souveraineté, autorité et prééminence. Si ordonnans à notre
Lieutenant, gouverneur et capitaine-général de nos Pays-Bas et Bourgogne, et donnons
en mandement à nos très-chers et féaux les gens de notre consei l d'Etat, chef-président
et gens de nos privé et g rand conseils, président et gens de notre conseil provincial de
notredit pays et comté de Flandres, chef trésorier-général et commis de nos domaines
et finances, président et gens de notre chambre des comptes à Lille, et à tous autres
nos justiciers, officiers, sujets et serviteurs, à qui se peut ou pourra toucher et regarder,
p résens et à ven ir, et à chacun d 'eux endroit soy et sicomme à luy appartiendra, qu'ils
tiennent, réputent, estiment, nomment et appellent, escrivent et intitulent, honorent et
p roclament dorénavant ledit messire Eugène Ambroise de Maldeghem et Barea, ses
hoirs et successeurs, masles et femel les, barons et baronnesses dudit Leysschot.
Mandons en outre auxdits de nos fi nances et de nos comptes à Lille q u 'ils procèdent
bien et deuement à la vérification et in terrinement de cesdi fê s présentes, selon leur
forme et teneur, et ce fait, ils, lesdits de nos conseils, vassaux, justiciers, officiers et
sujets, et tous autres qui ce regardera, et chacun d 'eux, fassent, souffrent et laissent

ledit messire Eugène Amb roise de Maldeghem et Barea, ensemble ses dits hoirs et suc
cesseurs, masles et femelles, de cette notre présente g räce, octroy et création , et de
tout Ie contenu en cesdites présentes, selon l a forme et manière et sous les conditions
dessusdites, plainement, paisiblement et perpétuel lement jouir et user, sans leur y faire,
mettre ou donner, ny souffrir être faite, mise ou donnée auc u ne destourbière ou
empêchement, en manière que se soit, lequel sy faite, mise ou donnée leur auroit esté
ou estoit, Ie réparent et mettent ou fassent réparer incontinent et sans délay à n éant. Car
tel est notre plaisir, nonobstant quelconques ordon nances, restrictions, mandements ou
deffenses à ce contraire, sauf en autre chose notre d roit et l ' autrui en toutes, pourveu
q u'endéans l'an ap rès la date de cette, icel les soient présentées à notre premier roy
d'armes ou autres q u ' i l appartien d ra en nosd ites Pays- Bas, en conformité et aux fins
portés par Ie qu inzième article de l'ordonnance décrétée par fe u notre prédécesseur, ou
a celui qui exercera son état en nosdits Pays - Bas, ensemble au roy et héraut d 'armes
de la province qu'il appartiendra, de su ivre en ce regard ce que contient Ie réglement,
fait par ceux de notre conseil privé, Ie deuxième octobre seize cent trente - sept, au sujet
de l'enreg istrement de nos lettres patentes touchant lesd ites marques d'honneur, en
tenant par nosdits officiers d'armes respectivement notice au dos de cette, et afin que
ce soit chose ferme et stable à toujours, nous avons signé ces présentes de notre main
et à icelles fait mettre notre g rand sce l .
Donné en notre ville de Madri d , royaume de Castille, Ie treizième j o u r d u mais de j u i l l et,
l'an de g räce 1 648, et de nos règ nes Ie vin gt-septième.
Filips, door Gods genade koning van Castilië, enz., aan allen die dit document zullen zien of horen lezen,
onze groet. Daar het alle soevereine vorsten, van wie alle staten en graden van adel, voorrang en heer
lijkheid uitgaan, toekomt en past hen te verheffen en met eerbewijzen te sieren die door hun langdurige
blijken van deugdelijke, merkwaardige en gedenkwaardige daden en diensten menen dat te verdienen en
zich daartoe waardig achten, om hen daarmee zelfs nog meer te verplichten en aan te zetten daarin te
volharden en hoger te streven , en ook om daarmee anderen, zelfs hun opvolgers, aan te sporen en te
bewegen tot navolging, niet enkel om hun goede faam te evenaren, maar ook om die te overtreffen en zo
te komen tot de hoogste graad van deugdelijkheid ten voordele van de vooruitgang en het algemeen wel
zijn, om die redenen maken wij bekend dat we,
gezien de diensten en kwaliteiten d ie elkaar samentreffen in de persoon van messire Eugeen Ambrosius
van Maldeghem en Barea, ridder in de orde van Compostella, heer van Leischoot, en gezien hij van
vaderszijde in legitieme afstamming hoofd is van het zeer oude en zeer nobele huis der baronnen van
Maldegem, dat banden heeft met de roemrijkste geslachten van de Nederlanden en om zijn onwrikbare
trouw de toenaam Loyale - Getrouwe verwierf,
- aangezien zijn voorzaten meer dan vierhonderd jaar lang baronnen van Maldegem waren en heren van
Leischoot en Hoetsel, maar de genoemde baronie sindsdien door vervreemd ing in het huis van Halewijn
kwam en nu in dat van de markies van Tarragona is opgenomen, de genoemde heerlijkheid van Leischoot
en andere echter in rechtstreekse erfopvolging gebleven zijn en nu toebehoren aan genoemde heer
Eugeen Ambrosius van Maldeghem en Barea;
- aangezien zijn betovergrootouders Jan en Joos van Maldeghem door de rebellen werden verdreven,
genoemde Jan tafeldienaar was van wijlen keizer Karel V en genoemde Joos en Filips van Maldeghem
hofmeesters en kamerlingen waren van de hertog van Beieren;
- aangezien zijn grootvader Adolf van Maldegem burgemeester was van het Vrije en zijn oom Joos van
Maldegem goeverneur van Damme en nadien van Landrecies, en een andere oom, Robert van
Maldeghem, tegenwoordig commandant is van het krijgsvolk van Brugge en deze, toen de Fransen en
Hollanders de stad Leuven belegerden, op bevel van onze zeer dierbare en zeer geliefde schoonbroer,
de kardinaal infant don Ferdinand, de stad Brussel bestuurde en versterkte;
- aangezien genoemde heer Eugeen Ambrosius van Maldeghem en Barea van moederszijde een klein
zoon is van regimentscommandant Antonio de Barea, lid van onze oorlogsraad voor de Nederlanden,
goeverneur van Sas-van-Gent, Philippine en andere forten in dat district, en neef van Diego d'Avila
Caldron, die goeverneur was van Grave en als kapitein van een compagnie Spaanse lansiers en een com
pagnie van vijfhonderd Bourgondische soldaten buiten regiment het bevel voerde over onze troepen over
de Maas, en ook neef is van de kapucijner broeders Marceliano en Eliodoro de Barea, onze predikers, die
ons ook in die functie zeer opgemerkte diensten hebben bewezen bij uiteenlopende gelegenheden en
opdrachten;
- aangezien in hun voetspoor genoemde heer Eugeen Ambrosius van Maldeghem en Barea ons ook, op
zijn l<osten, gedurende een hele campagne in Spanje heeft gediend:
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om al de redenen hier aangehaald en om nog andere motieven, willen wij blijk geven van onze gepaste
achting voor heer Eugeen Ambros1us van Maldeghem en hem verheffen en sieren met eerbewijzen, rech
ten, voorrang en voorrechten, en hebben we genoemde heer Eugeen Ambrosius van Maldeghem en
Barea met onze vaste overtuiging en souverein gezag benoemd en benoemen we hem bij deze tot baron,
en hebben we zijn genoemde domein, de heerlijkheid Leischoot met zijn aan- en afhankelijkheden, gele
gen 1n ons land en graafschap Vlaanderen, gecreëerd en verheven, zoals we het hierbij creëren en ver
heffen, tot de waardigheid, titel, naam, aanspreking en voorrecht van baronie, met daaraan verbonden de
hoge, middelbare en lage rechtspraak en daarin begrepen het grondgebied, de goederen, rechtspraak
en rechten die heer Eugeen Ambrosius van Maldeghem en Barea bezit of die hem toekomen in het nabij
gelegen dorp Oostwinkel, opdat dit alles tot één geheel samengevoegd, zoals we het samenvoegen en
eenmaken met het gros van de genoemde heerlijkheid, voortaan de baronie van Leischoot, zou gehou
den en verheven worden van onze Oudburg van Gent, als één heel en volwaardig leen en baronie, en
opdat door de verheffing tot baronie, met de naam en titel van baron daaraan verbonden, samen met de
rechten, eer, voorrechten en voorrang , genoemde heer Eugeen Ambrosius van Maldeghem en Barea, zijn
erfgenamen en opvolgers in rechte lijFl, barons en baronessen van het genoemde Leischoot, daarvan zou
den genieten en gebruik maken voor altijd, op dezelfde manier en onder dezelfde omstandigheden als
andere barons in onze Nederlanden dit doen en gewoon waren te doen, dat alles met de last en onder
de voorwaarde dat genoemde heer Eugeen Ambrosius van Maldeghem en Barea, zijn erfgenamen en
opvolgers barons en baronessen van het genoemde Leischoot, zullen gehouden zijn ter wille van die
baronie de eed van trouw en loyauteit af te leggen in onze handen en die van onze erfgenamen en opvol
gers, of bij onze afwezigheid of die van onze erfgenamen en opvolgers, in de handen van onze stadhou
ders, gouverneurs en kapiteins-generaal in onze Nederlanden, die we daartoe aangesteld en gemachtigd
hebben en bij deze aanstellen en machtigen, en door die eed te zweren en te beloven dat zij die baronie
van ons en onze opvolgers zullen houden als voorschreven, en door er verheffing van te doen en voor de
beide de rechten te betalen zoals het hoort;
verder, dat genoemde baronie van Leischoot met de aangesloten en toegevoegde goederen niet zal kun
nen afgescheiden, gespl itst of opgedeeld worden bij testament of andere contractuele overeenkomst,
noch door hem noch door zijn genoemde opvolgers barons en baronessen van het genoemde Leischoot.
en dat bovendien de huidige creatie en verheffing zich nu noch in de toekomst in ons nadeel zal keren,
niet inzake onze rechten, positie en rechtspraak, gebied, soevereiniteit, gezag of voorrechten.
Daarbij geven we opdracht aan onze Luitenant, gouverneur en kapitein-generaal van onze Nederlanden
en van Bourgondië, en bevelen we aan onze zeer dierbare en getrouwe leden van onze Staatsraad, eer
ste voorzitter en leden van onze Privé- en G rote Raad, voorzitter en leden van de provinciale raad van ons
genoemd land en graafschap van Vlaanderen, aan de hoofdschatbewaarder-generaal en de ambtenaren
van financiën en domeinen, de voorzitter en leden van onze rekenkamer in Rijsel en alle andere rechts
dienaren, ambtenaren, ondergeschikten en dienaren en aan allen die het nu of in de toekomst kan raken
en aanbelangen en aan elk van hen, waar en hoe dat passend zal zijn, genoemde heer Eugeen
Ambrosius van Maldeghem en Barea, zijn erfgenamen en opvolgers, zowel mannelijke als vrouwelijke,
voortaan te houden voor, te achten, beschouwen, benoemen en aan te spreken, aan te schrijven, te eren
en te verkondigen als barons en baronessen van het genoemde Leischoot.
Aan de genoemde ambtenaren van onze financiën en rekenkamer in Rijsel geven wij teve � s de opdracht
grondig en plichtsbewust over te gaan tot verificatie en onderzoek van onderhavig document naar vorm
en inhoud, zodat daarna de genoemde leden van onze raden, vazallen, rechtsdienaren, ambtenaren en
ondergeschikten en allen die het aanbelangt en elk afzonderlijk, de genoemde heer Eugeen Ambrosius
van Maldeghem en Barea, samen met zijn genoemde erfgenamen en opvolgers, zowel mannelijke als
vrouwelijke, doen, gunnen en laten ten volle, in vrede en voor altijd genieten en gebruik maken van deze
huidige gunst, octrooi en creatie en de volle inhoud hiervan naar de vorm, op de manier en onder de voor
waarden als hoger omschreven, zonder hen te doen of te !;l even, of te dulden dat gedaan worde of geg e
_
ven enige verstoring of belemmering van welke aard ook; mocht dit toch gebeuren, hen aangedaan z11n
of worden, dat ze die dan herstellen of laten herstellen en vergoeden zonder uitstel.
Want zo belieft het ons, ongeacht welke ordonnanties, beletselen, aanbevelingen of tegenkantingen daar
tegen zouden ingaan, behalve ons recht in andere aangelegenheden en het andere in zijn geheel, onder
voorwaarde dat binnen een jaar na uitvaardiging van het onderhavige, dit zal voorgelegd worden aan
onze eerste wapenheraut of anderen die het toekomt in onze Nederlanden, of aan degene die zijn func
tie zal vervullen in onze Nederlanden, conform de bedoeling en de inhoud van het vijftiende artikel van
de ordonnantie van wijlen onze voorganger, en tevens aan de wapenkoning en -heraut van de provincie
die het toekomt, (en geven opdracht) terzake de regelgeving te volgen die werd opgemaakt door de leden
van onze Geheime Raad op twee oktober zestienhonderd zevenendertig, aangaande de registratie van
onze patentbrieven inzake genoemde eerbewijzen, waarvan onze genoemde wapenofficieren respectie•

velijk notitie (dienen te) maken op de rugzijde van dit document;
En opdat dit voor altijd vaststaand en van kracht zou zijn, hebben we onderhavig docume �I e1 � enhan.�1g
ondertekend en er ons grootzegel aan doen hechten. Gegeven in onze stad Madrid, koninkrijk Castlhê.
de dertiende juli van het gezegende jaar 1 648, het zevenentwintigste van onze regering.
.
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1 656
A tous ceux qui ces présentes verront ou l i re ouiront, sçavoir faisons que pardevant moi
G uillaume de Pachtere, notaire royal, rési dent en la ville de Bruges, en présence des
témoin s dessous nommés sont comparus en perso n n e les révé rends pères
Bartholomeus de Scryvere, prédicateur général et à présent prieur d u cloître des pères
dominicains en cette ville, et père F. Cornelius de Lieu, docteur en la sainte théologie et
Ie plus viel père dudit cloistre, lesquels comparants ont, à la réquisition de messi re
Eugène Ambroise de Maldeghem, baron de Leyschot, seigneur d ' Oetzel , Oostwinckel,
Avelghem, etc" chevalier de l 'ordre de Saint-Jacques et l ieutenant des archers de la
compagnie royale, déclaré et certifié que feu messire Philippe, bisayeul du seigneur
requirant, fi ls de messire Josse de Maldeghem, chevalier, seigneur de Leyschot, Oetzel,
etc " et en son vivant bourg mestre et échevin d u pays et terroir d u Francq, maître d 'hó
tel et gentilhomme de la chambre de Son Altesse Ernest, électeur de Cologne, comte
palatin du Rhin et duc de Bavières, en l 'an 1 603, a fondé et bäti une chapelle en l 'égli
se dudit cloître, dédiée à l ' honneur de Dieu et de saint Philippe apótre, scituée d u cóté
du midy du g rand hótel, et en laquelle ledit messire Phili ppe a été enterré en qual ité de
chevalier, Ie 24 février de l 'année 1 6 1 1 , avec les honneurs, pompes et funérai lles y
appartenans, comme il appert par Ie tableau d 'armes mis et q u 'on voit à p résent devant
lad ite chapelle; comme aussi ledit messire Philippe a fondé en ladite ég lise un ann iver
saire perpétuel au sou lagement de son äme et de madame M arti ne, fille de feu messi
re Charles de Boneem, dame de Avelghem , sa campagne; outre déclarant les compa
rants que feu messire Adolff de Maldeghem, fils dudit messire Phili ppe, ayeul d u
seigneur req uiérant, aussi cheval ier e t seigneur de Leyschot, Oetzel , etc" e t bourgme
stre de ladite vi lle de Bruges, a été enterré et enseve ly auprès de son père, Ie 1 3e du
mais de juil let 1 624, avec les honneurs, pompes et funérailles, en q ualité de chevalier,
comme il appert par son tableau d'armes, mis et attaché devant ladite chape lle; y ajou
tant lesdits comparants que lad ite chapelle à présent est nommée la chapelle de
Leyschot, à cause du seigneur, son fondateur, et que sur l 'hótel il y a un tableau avec
les portraits et effigies desdits messire Philippe de Maldeghem et de ses fils d ' u n cóté,
et de l'autre madame sa campagne avec leurs filles, et avec un épitaphe ou souscrip
tion contenant ce qui s'ensuit: " Ph i l ippus a Maldeghem, eques, noibilis viri Jodoci, domi
ni de Leyschot, Oetzel , etc" filius unicus, Serenissimi electoris Coloniensis Ernesti , comi
tis palatini Rhen i , utriusque Bavariae ducis, etc " cubicularius et oeconomus, Franconati
in Flandria consul X I I I et decurio perpetuus, ej usque uxor domina Martina d 'Avelghem,
nobilis viri Caroli de Boneem filia, et ipsa XI l i berorum ex priore matrimonia unica, huic
sacello Sti Philippi q uad simul ab imo fundatum erexerunt, et posteris suis monu mentum,
locique ornamentum O.M. dedicarunt anno 1 603. " - Comme Ie tout appert par les regi
stres dudit cloître et les lettres originelles des fondations y reposantes; et en témoigna
ge de la vérité ont les révérends pères comparants signé la minute de cette avec pré
sentation de déclarer ce que dessus devant tous juges, ou qu'il appartiendra et requis
seront. Ainsi fait et passé Ie 27e de décembre 1 656, en présence du révérend Jean Van
der Stael , pasteur de l'église collégiale de Notre - Dame en cette ville, et de monsieur
Thomas Romains, escuyer, comme témoins à ce requis.
Aan allen d i e d i t document zullen zien o f horen lezen , maken wij bekend dat voor m i j Willem de Pachtere,
koninklijk notaris met standplaats in de stad Brugge, in het bijzijn van de hieronder vermelde getuigen in
persoo n verschenen zijn de eerwaarde paters Bartholomeus de Scryvere, predikheer-generaal en tegen
woordig prior van het dominicanenklooster in deze stad, en pater F. Cornelius de Lieu, doctor in de heili
ge godgeleerdheid en oudste pater in genoemd klooster, welke comparanten op verzoek van heer
Eugeen Ambrosius van Maldeghem, baron van Leischoot, heer van Hoetsel , Oostwinkel, Avelgem, enz"
ridder in de orde van Sint-Jakob en luitenant van de koninklijke compagnie der boogschutters, verklaard
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en verzekerd hebben dat wijlen heer Filips van Maldeghem, overgrootvader van de verzoeker, zoon van
heer Joos van Maldeghem, ridder, heer van Leischoot, Hoetsel, enz . , en bij leven burgemeester en sche
pen van het Vrije, hofmeester en kamerling van Zijne Hoogheid Ernest, keurprins van Keulen, paltsgraaf
van de Rijn en hertog van Beieren , in het jaar 1 603 ter ere Gods en van de heilige apostel Filippus een
kapel gesticht en gebouwd heeft in de kerk van genoemd klooster, zuidel ijk van het hoofdaltaar, en waar
in op 24 februari van het jaar 1 6 1 1 genoemde heer Filips werd begraven als ridder, met het eerbetoon, de
luister en de uitvaartplechtigheid daaraan eigen, als blijkt uit het wapenbord dat geplaatst werd en dat
thans te zien is voor de bedoelde kapel; dat de genoemde heer Filips in d ie kerk eveneens een eeuwig
jaargetijde heeft gesticht tot lafenis van zijn ziel en die van zijn echtgenote Martine. dochter van heer Karel
van Boonem, dame van Avelgem; bovendien verklaren de comparanten dat wijlen heer Adolf van
Maldeghem, zoon van genoemde Filips en grootvader van de verzoeker, ook hij ridder en heer van
Leischoot, Hoetsel, enz., en burgemeester van de genoemde stad Brugge, op 1 3 juli 1 624 bij zijn vader
begraven en bijgezet is als ridder, met het passende eerbetoon, de luister en uitvaartplechtigheid, als
blijkt uit zijn wapenbord, gesteld en bevestigd voor genoemde kapel; daar voegen zij aan toe dat de
bedoelde kapel tegenwoordig, naar de heer d ie ze stichtte, de Leischootkapel wordt genoemd en dat er
op het altaar een schilderij staat met de portretten en gezichten van genoemde heer Filips van
Maldeghem en zijn zonen aan de ene kant, en aan de andere kant die van mevrouw zijn echtgenote en
hun dochters, met een epitaaf of onderschrift als volgt " . . . . . . . . . . " (Filips van Maldeghem, ridder, enige zoon
van de edele heer Joos. heer van Leischoot, Hoetsel , enz . , kamerheer en hofmeester van Zijne
Doorluchtige Hoogheid Ernest, keurprins van Keulen, paltsgraaf van de Rijn en hertog van Opper- en
Neder-Beieren, enz. , X I I I keer burgemeester en schepen voor het leven van het Vrije in Vlaanderen; en zijn
echtgenote dame Martine van Avelgem, enige dochter onder de elf kinderen uit een eerder huwelijk van
de edele heer Karel van Boonem, hebben deze kapel van Sint-Fil ippus gesticht en laten oprichten als
gedenkteken (voor henzelf) en voor hun nageslacht, en ze als ornament voor deze plaats opgedragen
aan de opperste God in het jaar 1 603) Zoals dit alles blijkt uit de registers van genoemd klooster en de
originele stichtingsbrieven die er berusten; tot getuigenis van de waarheid hebben de eerwaarde paters
comparanten de m inute van het onderhavige ondertekend met aanbieding het bovenstaande te verklaren
voor elke rechtbank waar dit gewenst of gevorderd zou worden.
Aldus gedaan en gepasseerd op 27 december 1 656, in tegenwoordigheid van de eerwaarde Jan Van der
Stael, pastoor van de collegiale kerk van Onze-Lieve-Vrouw h ier ter stede, en van jonkheer Thomas
Romains, als getuigen daarvoor vereist.
-
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Charles, par la g räce de Dieu, roy de Castile, etc . , à tous présents et à venir qui ces p ré
sentes verront ou l i re oïront, salut. Sçavoir faisons que comme aux pri nces souverains,
desquels tous états et degré de noblesse, p rééminence et seigneurie, procèdent, con
vient et appartient d'élever et décorer d ' honneur, titres et prérogatives ceux qui par con
tinuels exercice et expérience de notables et virtueux faits et services ils connoissent l'a
voir mérité et en être d ignes et capables, afin de tant plus les mouvoir, induire et obliger
à y persévérer de bien en mieux, et attirer et inciter d 'autres, mêmes leur successeur, à
les imiter et ensuivre, et les esg ui llonner non seulement pour attaind re la bonne renom
mée et rép utation d'iceux, mais aussy au plus haut degré et comble de vertu , pour l'a
vancement du bien p u b l icq, et nous ayant esté fait rapport de la qualité et des longs,
fidels et signalez services que notre très-cher et féal messire Eugène Ambroise de
Maldeghem, baron et seigneur de Leyschot et d'Oostwinckel, seigneur d'Oetzel,
Avelghem, Marq uette, Haybes, Steen uffe l, Diepenstin, l n develde, etc . , cheval ier de
l 'ordre m i l itaire de Saint-Jacques, q u i seroit issu et auroit tiré son extraction de l'ancien
ne et noble maison de Maldeghem, s'ayant acquis par une inviolable fidélité envers
leurs princes naturels les comtes de Flandres Ie titre et devise ele Loyal, que ceu d'i
celle maison auroient continuée depuis plus de trois eens ans jusques à présent, que Ie
remontrant à l'exemp l e de ses ancestres nous auroit servi depuis trente-huit ans en nos
armées de Catalog ne, Estramadure, et en nos Pays-Bas, ou il auroit occuppé diverses

charges, comme celle de l ieutenant de notre noble garde de corps, de colonel et mestre
de camp de cavallerie, s'étant trouvé dans la pluspart des occasions de guerres q u i
s'auroient présentées depuis Ie tem ps susdit : e t nous ayant s u p p l i é e n considération
de ce que dessus, de luy conférer et affecter Ie titre de comte au nom de Maldeghem,
comme estant celuy de sa maison et fam i lie, avec pouvoir toutefois de Ie mettre et situ
er sur tel le terre ou seigneu rie que ledit remontrant trouveroit à propos , luy appartenant,
pour en jouir l uy et ses successeurs; pour ce est-i l , que nous, toutes les choses susdi
tes considérées, et ayant égard à lad ite noble extraction, services, fidél ité et autres bon
nes qualités qui concurrent en l a personne dudit messire Eugène Ambroise de
Maldeghem , voulans à cette cause l'elever et décorer de plus grand honneur, d roits,
prérogatives et prééminences, avons iceluy de notre certaine science, g räce spécialle,
l ibéralité , pleine puissance et autorité souveraine, fait et c réé, faisons et créons comte
par ces p résentes, en sa terre et seigneu rie de Steen uffel , situé en notre pays et duché
de Brabant. consistante en h aute, moyenne et basse justice; érigé et érigeons, sous Ie
nom de Steeinuffel Maldeghem, en d i g nité, titre et préémi nence de comté, avec ses
appendances et dépend ances, hauteur, j urisdictions et revenus, y ap partenants audit
messire Eugène Ambroise de Maldeghem, ses hoirs et successeurs masles et femelles,
nés et à naistre en léal mariage, ten i r doresnavant héréd itablement et à toujours ledit titre
de comte de Steein uffel Maldeghem, de nous, nos hoirs et successeurs, ducs et
duchesses de Brabant, et au surplus en jou i r et Ie posséder en tous d roits, honneurs,
dign itez, rang, autorité, priviléges, prérogatives et prééminences, tout ai nsy et en l a
même forme et manière que tels e t semblables comtes ont accoutumez de ten i r e t joui r
telles comtez et titres d'honneur p a r tous no s pays, terres e t seigneu ries, e t particul iè
rement en Brabant: Ie tout à charge et condition que ledit messire Eugène Ambroise de
Maldeghem, sesdits hoirs et successeurs, comtes et comtesses de Steeinuffel
Maldeghem, seront tenus de fai re les rel iefs , hommages et serment de fidelité à cause
dudit titre ès les mains de nous, nos hoirs et successeurs ou de nos lieutenants-géné
raux et capitaines généraux de nos d its Pays-Bas, lesquels en notre absence et celle de
nosdits hoirs et successeurs d ' iceux avons à ce commis et autorisé , commettons et
autorisons par cesdites présentes et par ledit serment jurer et promettre de tenir ledit
titre de comte de nous et de nosd its successeurs, en l a manière que dessus; item que
ce q u 'à l'avenir sera ajusté, uny et incorporé audit comté, ne pourra ap rès être séparé,
démembré ou esclissé par ledit comte de Steen uffel-Maldeghem, ny ses successeurs
par succession, testament ou autre contrat, et que cette notre présente gräce et créa
tion ne tournera ores ny à l 'aveni r à notre préjud ice, ny de nos d roits, hauteur, seigneu
rie, jurisdiction , ressort et souveraineté . Si ordonnans à notre lieutenant-gouverneur et
capitaine-général de nosdits Pays-Bas, présent et à ven i r, et donnons en mandement à
nos très-chers et féaux les gens de notre conse i l d'Etat, chef-président et gens de nos
privé et grand conseils, chef trésorier-général et commis de nos domaines et finances,
chancelier et gens de notre conse i l ordonné en Brabant, président et gens de nos
comptes qu'il appartiendra, et à tous autres nos justiciers, officiers, sujets et serviteurs,
à qui ce peut ou pourra toucher et regarder, présens et à ven i r, et à chacun d'eux en
d roit soy et sicomme à lui appartiendra, qu'ils tiennent et réputent, honorent et procla
ment doresnavant ledit messire Eugène Ambroise de Maldeghem, ses hoirs et succes
seurs masles et femelles, comtes et comtesses dudit Steein uffel-Maldeghem ; mandons
en outre auxdits de nos fi nances et de nos compies q u ' i l appartiendra, qu'ils procèdent
bien et deuement à la vérification et intérinement de cesd ites présentes, selon leur
ferme et teneur, et ce fait, i l s , lesdits de nos conseils et tous autres qui ce regardera et
chacun d'eux, tassen!, souffrent et laissent ledit messire Eugène Ambroise de
Maldeghem , ensemble sesdits hoirs et successeurs masles et temelles, de notre présente gräce, octroy, création et érection , et de tout Ie contenu en cesdites présentes,
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selon la forme et teneur et sous les conditions dessusdites, pleinement, paisib lement et
perpétuel lement jouir et user, sans leur y faire, mettre ou donner, ny souffrir être fait, mis
ou donné aucun trouble, destourbier ou em pêchement, en quelque man ière que ce sóit;
lequel si fait, mis ou donné leur auroit esté ou estoit, Ie réparent et mettent, ou fassent
réparer et mettre incontinent et sans délay à néant; bien entendu· que ledit messire
Eugène Am broise de Maldeg hem sera tenu de p résenter les présentes en notre cham
b re des comptes q u ' i l appartiendra, à l'effet de ladite vérification et interrinement,
endéans l 'an après la datte d ' icelles, comme aussy dans Ie même terme à notre premier
roy d'armes, ou autre q u ' i l appartiendra en nosdits Pays-Bas, en conformitez et aux fins
portez par Ie quinzième artic l e de l'ordonnance décretée par feu l ' arc hiduc Albert, Ie
q u atorzième de décembre seize cent seize, touchant Ie port des armoiries, timbres, tit
res et autres marq ues d'honneur et de noblesse, l ' u n et l 'autre à peine de null ité de cette
notre présente g räce, ordonnant à notred it premier roy d 'armes ou à celuy qui exercera
son état en nosdits Pays-Bas, ensemble au roy ou héraut d 'armes de la province qu'il
appartiendra, de suivre en ce regard ce que contient Ie règ lement fait par ceux de notre
conseil p rivé Ie deuxième octobre seize cent trente-sept, au sujet de l 'enregistrement de
nos lettres- patentes touchant lesdites marq ues d'honneur, en tenant par nosdits officiers
d'armes respectivement notice en cette; car tel est notre plaisi r, nonobstant quelcon
q ues ordonnances, restrictions, mandemens ou deffences à ce contraires, pourveu
aussi qu'au préalable cesdittes présentes soyent p résentées à Louis Antoine d 'Aza,
notre secrétaire du régistre de mercède, afin d 'en estre tenu notice et mémoire ès livres
de sa charge, et en son absence ou i n disposition , au secrétaire Antoine de Samoza. offi
cial princi pal de ladite secrétairie, au même effect. Et afin que ce soit chose ferme et ,'
stable à toujours, nous avons signé ces présentes de notre main et à icelles fait mettre
notre grand scel . Donné en notre ville de Madrid, royaume de Castil le, Ie vingt-cinquiè
me jour du mois d'avri l , l 'an de g räce seize cent huitante-cinq, et de nos règnes Ie ving
tième. Signé Charles; plus bas par Ie roy, signé Balthasar Moli net, avec paraphe, à cotté
signé don Ant. Jean de Samoza, avec paraphe.
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Karel, door de genade Gods koning van Castilië, enz . , aan allen van de huidige en komende generaties
die dit document zullen zien of horen lezen, onze groet. Wij maken bekend wat volgt:
daar het de soevereine vorsten, van wie alle staten en titels van adel, rang en heerlijkheid uitgaan, toe
komt en eigen is hen te verheffen en te sieren met eer, titels en voorrechten, die door niet aflatende beoe
fening en bewijs van gedenkwaardige en moedige daden en diensten menen dat te verdienen en zich
daartoe waardig achten en geschikt, teneinde hen daardoor nog meer toe te bewegen, aan te zetten en
te verplichten te volharden en hoger te streven, daarmee anderen, zelfs hun opvolgers, in de verleiding
te brengen en te stimuleren in hun voetspoor te treden en hen na te volgen, en ze aan te sporen niet alleen
om ook hun roem en faam te bereiken, maar ook in de hoogste mate en als hoogtepunt van deugd, voor
de vooruitgang van het algemeen welzijn;
aangezien ons melding is gedaan van de voortreffelijke, langdurige, trouwe en opgemerkte diensten van
onze zeer dierbare en getrouwe heer Eugeen Ambrosius van Maldeghem, baron en heer van Leischoot
en Oostwinkel, heer van Hoetsel, Avelgem, Marquette, Haybes, Steenhuffel, Diepenstein, l ndevelde, enz.,
ridder in de m i litaire orde van Sint-Jakob, die zou voortkomen en zijn afstamming zou hebben uit het oude
en edele huis van Maldeghem, dat zich door een onwankelbare trouw ten overstaan van zijn natuurlijke
vorsten, de graven van Vlaanderen, de titel en wapenspreuk Loya/ heeft verworven, door de leden van dat
huis gedurende meer dan driehonderd jaar en tot op heden voortgezet;
in aanmerking genomen dat de gegadigde naar het voorbeeld van zijn voorouders ons reeds achtender
tig jaar dienst bewijst in onze legers in Catalonië, Estramadura en in de Nederlanden, waar hij verschei
dene functies zou vervuld hebben als luitenant van onze nobele lijfwacht, van kolonel en regimentscom
mandant bij de cavallerie, en dat in de meeste oorlogssituaties die zich binnen de genoemde termijn
hebben voorgedaan;
gezien zijn verzoek hem omwille van het voorgaande de titel graaf van Maldeghem bij name te willen ver
lenen en toekennen , als zijnde die van zijn huis en geslacht, met de mogelijl<lleid evenwel die te mogen
verbinden aan en toepassen op het grondgebied of de heerlijkheid dat of die de verzoeker voordraagt en
dat of die hem toebehoort, en om er, hijzelf en zijn opvolgers, het genot van te hebben;
.
om die redenen, al het voorgaande in overweging nemend en gelet op zijn adellijke afkomst, op de dienst-

staat, de trouw en andere goede hoedanigheden die we in de persoon van genoemde heer Eugeen
Ambrosius van Maldeghem aantreffen , willen we hem verheffen en vereren met de meeste eer, rechten,
voorrechten en voordelen en hebben we hem met onze vaste overtuiging, bijzondere gunst, vrijheid, volle
macht en vorstelijke autoriteit, gemaakt en gecreëerd, maken en creëren we hem bij deze tot graaf van
zijn grondgebied en heerlijkheid Steenhuffel, gelegen in ons land en hertogdom van Brabant, en met daar
aan verbonden hoge, middelbare en lage justitierechten; hebben we verheven en verheffen we onder de
naam Steenhuffel-Maldeghem, tot de waardigheid, met de titel en voorrechten van graafschap met de
aan- en afhankelijkheden, het aanzien, de rechtspraak en inkomsten die erbij horen, ten voordele van heer
Eugeen Ambrosius van Maldeghem, zijn erfgenamen en opvolgers, zowel mannel ijke als vrouwelijke,
geboren of nog geboren te worden binnen wettig huwelijk, om dat voortaan erfelijk en voor altijd de titel
van graaf van Steenhuffel Maldeghem, van ons, onze erfgenamen en opvolgers, Hertogen en hertoginnen
van Brabant, en er bovend ien van te genieten en het te bezitten met al zijn rechten, eer, waardigheid,
rang, gezag, privileges, voorrechten en voordelen, dat alles onder de vorm en op de manier zoals der
gelijke en gelijkaardige graven gewoon zijn dergelijke graafschappen en eretitels te houden en te genie
ten in ons hele rijk, grondgebied, heerlijkheden en i n het bijzonder in Brabant;
dat alles met de last en onder de voorwaarde dat genoemde heer Eugeen Ambrosius van Maldeghem,
zijn erfgenamen en opvolgers, graven van Steenhuffel-Maldeghem, vanwege die titel zullen gehouden zijn
verheffing en leenhulde te doen en eed van trouw af te leggen i n onze handen, die van onze erfgenamen
en opvolgers of van onze luitenants-generaal en kapiteins-generaal in onze Nederlanden, die we met
deze daartoe bij onze afwezigheid en die van onze erfgenamen en opvolgers hebben aangesteld en
gemachtigd, aanstellen en machtigen, en door bedoelde eed te zweren en te beloven de genoemde titel
van baron van ons en onze opvolgers te houden als hiervóór omschreven;
verder, dat wat in de toekomst aan het genoemde graafschap zou toegevoegd, ermee verenigd en erin
opgenomen worden, nadien noch door genoemde graaf van Steenhuffel-Maldeghem, noch door zijn
opvolgers bij successie, bij testament of welkdanig ander contract zal mogen afgescheide n , opgedeeld
of afgesplitst worden, en dat dit huidige gunstbewijs nu en in de toekomst niet in ons nadeel zal keren,
noch inzake rechten, noch inzake graad, heerlijkheid, rechtsbevoegdheid, gebiedsafbakening en soeve
reiniteit.
Hierbij geven we opdracht aan onze huidige en toekomstige luitenant-gouverneur en kapitein-generaal
van onze Nederlanden voornoemd, en doen wij aanbeveling bij onze dierbare en getrouwe leden van
onze Staatsraad, de eerste voorzitter en de leden van onze Geheime en G rote raad, de eerste schatbe
waarder-generaal en aangestelden van onze domeinen en financiën, de kanselier en leden van onze
Raad van Brabant, de voorzitter en leden van onze rekendienst die het aanbelangt, bij al onze andere hui
dige en toekomstige rechtsdienaren, officieren, ondergeschikten en bedienden d ie het kan of zal kunnen
aangaan of betreffen, en bij elk van hen waar en hoe ook, dat zij genoemde heer Eugeen Ambrosius van
Maldeghem. zijn erfgenamen en opvolgers, zo mannelijke als vrouwelijke, voortaan houden voor en ach
ten, eren en aanspreken als graven en gravinnen van voornoemd Steenhuffel-Maldeghem;
voorts geven we aan onze (verantwoordelijken) van de financiën en rekeningen die het aanbelangt, de
opdracht goed en plichtbewust onderhavig document te verifiëren en te onderzoeken naar vorm en
inhoud zodat daarna de genoemde mannen van onze raden en allen die het aanbelangt en elk afzon
derlijk, de genoemde heer Eugeen Ambrosius van Maldeghem, samen met zijn genoemde erfgenamen
en opvolgers, zowel mannelijke als vrouwelijke, doen, gunnen en laten ten volle, in vrede en voor altijd
genieten en gebruik maken van deze huidige gunst, octrooi , creatie en verheffing en van de volle inhoud
hiervan, zonder hen daarin te doen, of te geven, of te d ulden dat gedaan worde, of gegeven enige ver
storing, verwarring of belet, van welke aard ook; mocht dit toch gebeuren, hen aangedaan zijn of worden,
dat ze het dan herstellen of laten herstellen en vergoeden zonder uitstel;
met dien verstande dat genoemde heer Eugeen Ambrosius van Maldeghem zal gehouden zijn onderha
vig document voor te leggen aan de bevoegde rekenkamer voor de bedoelde verificatie en onderzoek,
binnen een jaar na datum ervan, evenals binnen dezelfde termijn aan onze eerste wapenheraut of ande
re die het toekomt in onze Nederlanden, conform de bedoeling van de inhoud van het vijftiende artikel van
de ordonnantie van wijlen aartshertog Albrecht van veertien december zestienhonderd zestien betreffen
de het voeren van wapens, blazoenen, titels en andere onderscheidingen van eer en adel, hPt ene en het
andere op straffe van ongeldigheid van de hierbij verleende gunst, waarbij we aan onze eerste wapen
heraut of aan degene die zijn functie in de Nederlanden waarneemt, en tevens aan de belanghebbende
wapenkoning of -heraut van de provincie de opdracht geven terzake de regelgeving te volgen die werd
opgemaakt door onze Geheime Raad op twee oktober zestienhonderd zevenendertig, aangaande de
registratie van onze patentbrieven inzake genoemde eerbewijzen , door onze genoemde wapenofficieren
respectievelijk in acht te nemen;
want zo belieft het ons, ongeacht welke ordonnanties, beletselen , aanbevelingen of tegenkantingen daar
zouden tegen ingaan, onder voorwaarde ook dat onderhavig document vooraf zou voorgelegd worden
aan Louis Antonio d'Aza, onze secretaris van het register van gunstbewijzen , opdat er nota en memorie
van genomen worde in de boeken van zijn dienst, en bij zijn afwezigheid of belet, met hetzelfde doel aan
secretaris Antonio de Samoza, diensthoofd van genoemd secretariaat.
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Opdat dit voor altijd vaststaand en van kracht zou zij n , hebben we onderhavig document eigenhandig
ondertekend en er ons zegel aan laten hechten.
Gegeven i n onze stad Madrid, i n het kon i n krijk Castilië, de 25ste april van het gezegende jaar zestien
honderd vijfentachtig, het vijfentwi ntigste van onze regeri n g . Getekend Karel; daaronder voor de koning,
getekend Balthasar Molinet, met paraaf; terzijde getekend don Ant. Juan de Samoza, met paraaf.

1 71 4
Fam i l iearchief

Comme Sa M ajesté la reine de la G rande-Bretaigne, et leur hautes pu issances les seig
neurs Estats-gé néraux des Provinces-Unies, ont esté informés du décez de feu monsi
eur Ie conseiler d'état De Jonghe, et j ugeants nécessaire pour l 'expédition des affaires
q u i se traitent dans Ie conseil d 'état, commis au gouvernement des Pays-Bas espag
nols, de commettre et d 'établ i r un autre conseiler en sa place; sur Ie raport fait aux deux
p ui ssances, et la connaissance du mérite, de la fidélité , services, expérience et capa
cité de messire Jean Dom i niq u e , comte de Maldeghem et de Steen uffel , baron de
Leyschot, seigneur d 'Haibes, M arq uette, etc. , l ieutenant de la noble garde de corps de
Sa Majesté i m pé riale et royale, commandant de sa royale garde des hallebardiers, capi
tain e et c h astelain d u chateau et ville de Vilvorde, colonel d u régiment d'infanterie de
B rabant, et cy-devant député ordi naire d u corps de la noblesse des états de B rabant,
etc . ; el les ont commis, ordonné et étably, comme el les commettent, ordonnent et éta
bl issent par provision et jusq ues à autre disposition, par les présentes, ledit Jean
Dom i n i q u e , comte de Maldeghem , etc . , dans l'état et fonction de conseiler dudit con
seil d ' état de Sa Majesté i m périale et royale en ses Pays-Bas, avec rétention de sesdits
Etats, pour doresnavant servir en iceluy, s'y trouver, vaq uer et entendre à la p roposition,
consu ltation et délibération des affaires et matières q u i s'y traitent, tant de justice, poli
ce, des finances et autres q ui concernent l ' état, conduite, gouvernement et seureté des
d its pays, et au surplus, faire bien et deuement toutes et singulières choses que bon et
féal conseiler d'état peut, d oit et est ten u de faire, aux gages de six mille florins par an ,
et aux émolumens, honneurs, prééminences, l ibertés, franch ises et exemptions appar
tenantes à cette charge; sur q uoy et de soy bien et louablement acquiter, ledit comte de
Maldeghem sera tenu de faire Ie serment à ce requis, et en outre j u rer que pour obtenir
ledit estat, i l n ' a offert, promis ny donné, ny fait offrir, promettre ou donner à qui que ce
soit aucun argent ou autre chose, et ce en mains des soussignés pléni potentiaire et
député de Sa Majesté la re ine de la G rande-Bretaigne et de leur hautes puissances les
seigneurs Estats-généraux des Provinces-U nies; et Ie serment fait par ledit comte de
Maldeghem, i l p rendra possession et sera mis et institué en jouïssance dudit estat;
ordonnant à tous ceux q u' il appartiendra de faire et laisser ledit comte plei nement et pai
s i b lement jouir et user de ladite charge de conseiler d 'état, cessants tous contredits et
empêchements au contraire; en toy de q uoy nous soussignés, plénipotentiaire et député
de Sa Majesté la reine de la G rande-Bretaigne et de leur hautes puissances les seig
neurs Estats-généraux des Provinces-U nies, avons signés ces présentes, au nom et de
la part desdites deux pu issances, et y fait apposer Ie cachet de nos armes. '\i nsi fait à
Bruxel les, dans la conférence, ce trente-un ième mars mille sept cent quatorze.
Aangezien Hare Majesteit de koningin van Groot-Brittannië en hunne hoge machten de heren Staten
Generaal van de Verenigde Provinciën op de hoogte gesteld zijn van het Overlijden van wijlen de heer
Staatsraad De Jonghe en van mening zijn dat het nodig is in zijn plaats een nieuw raadsheer a� n te stel
len en te benoemen voor de afhandeling van de zaken die aan de orde zijn in de staatsraad, ingesteld
door de regering van de Spaanse Nederlanden;
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op grond van het rapport aan de twee machten en met kennis van de dienststaat, de toewijding, de
dienstbaarheid, ervaring en bekwaamheid van heer Jean Dominique, graaf van Maldeghem en
Steenhuffel, baron van Leischoot, heer van Haybes, Marquette, enz" l uitenant van de edele lijfwacht van
Zijne Keizerlijke en Koninklijke Hoogheid, kapitein en kastelein van kasteel en stad van Vilvoorde, kolonel
van het infanterieregiment van Brabant, en daarvóór gewoon afgevaardigde van het korps van edelen van
de Staten van Brabant, enz.,
hebben zij bij deze genoemde Jean Dominique, graaf van Maldeghem, enz., ten voorlopigen titel en tot
dat daarover anders beschikt zou worden, voorgedragen, aanbevolen en aangesteld, zoals zij hem voor
dragen, aanbevelen en aanstellen, in de staat en functie van lid van de Staatsraad van Zijne Keizerlijke
en Koninklijke Majesteit in zijn Nederlanden, met voorbehoud van zijn genoemde Staten, om daarin voor
taan te dienen, daarbij aanwezig te zijn, zich in te laten met en toe te horen bij de voorstel len, beraadsla
g ingen en beslissingen betreffende de zaken en onderwerpen die er behandeld worden, zowel betreffen
de justitie, politie, financiën en andere die de staat aangaan, het beleid , het bestuur en de veiligheid in
genoemde landen en bovendien alles voortreffelijk en plichtsgetrouw te doen wat een goede en trouwe
raadsheer mag , kan en gehouden is te doen, en dat tegen een wedde van zesduizend florijnen per jaar
en met de toeslagen, eerbewijzen, voorrechten, vrijheden en vrijstellingen aan die opdracht verbonden;
daarover, en om dat voor zichzelf goed en eervol te bekomen, zal genoemde heer graaf van Maldeghem
gehouden zijn de daartoe vereiste eed af te leggen en bovendien te zweren dat hij voor het bekomen van
die functie aan niemand geld of wat dan ook heeft aangeboden, beloofd of gegeven noch doen aanbie
den, beloven of geven, en dit in de handen van de ondergetekenden, de gevolmachtigde en gedepu
teerde van Hare Majesteit de koningin van Groot-Brittannië en hunne hoge machten de heren Staten
Generaal van de Verenigde Provinciën;
eens de eed afgelegd door genoemde graaf van Maldeghem, zal hij hij bezit nemen van zijn functie en
er in het genot van gesteld en aangesteld worden;
waarbij wij aan allen die het aanbelangt, bevelen genoemde graaf ten volle en in vrede te doen en te laten
genieten en gebruik maken van zijn functie als staatsraad, en alle tegenspraak en belemmeringen te
weren.
Ter bevestiging waarvan wij ondergetekenden, gevolmachtigde en gedeputeerde van Hare Majesteit de
koningin van G root-Brittannië en hunne hoge machten de heren Staten-Generaal van de Verenigde
Provinciën, onderhavig document hebben ondertekend in naam van en voor beide genoemde mogend
heden, en er ons zegelmerk hebben laten bij aanbrengen.
Aldus gedaan te Brussel, tijdens de conferentie, op deze eenendertigste maart zeventienhonderd veer
tien.

1 714
Familiearchief

Joseph Lothaire, comte de Koenigsegg , chambellan de Sa Majesté impériale et catho
lique, etc . Comme Sa Majesté impériale et catholique nous a donné les ordres exp rès
de prendre actuelle possession des Pays-Bas, en vertu de son plein pouvoir spécial,
nous avons dénommé, commis et constitué, comme nous dénommons, commettons et
constituons par cette, au nom et de la part de Sa Majesté, messire Jean Dominique ,
comte de Maldeghem e t de Steenuffel , etc . , p o ur al l e r de la part de S a Majesté prendre
possession de la ville de Ruremonde et de la partie du haut quartier de Gueldre qui
appartient à Sa Majesté impériale, recevoir l e s hom mages e t serment de fidél ité de ses
bons vassaux et sujets, prendre connoissance de l 'état et de toutes les affaires, tant poli
tiques, de finance, de justice, militaires qu'autres, de ladite ville et de ladite partie de
Gueldre, dont !ed it comte de Maldeghem nous tera de suite un rapport exacte; comme
aussy d'y faire les dispositions qu'il trouvera nécessaires ou convenables pour Ie servi
ce de Sa Majesté i mpériale et catholique et pour Ie bien de ses fidèles vassaux et sujets
dans ladite ville et audit pays; et nous l u i donnons à eet effet tout Ie pouvoir et autorité
à ce requis, ordonnant au conse i l , magistrats et tous autres q u ' i l ap partiendra, de se
régler et conformer selon ce, et de faire et exécuter ce que ledit comte de Maldeghem
leur demandera et enjoindra, en vertu de cette commission et pouvoir de la part de Sa
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M aj esté impériale et catholique et d e la nötre: en foi de quoi avons signé cette et la muny
d u scel de nos armes, à Bruxelles, Ie 2 1 février 1 7 1 4.
Joseph Lothaire, graaf van Koenigsegg, kamerheer van Zijne Keizerlijke en Katholieke Majesteit, enz.
Aangezien Zijne Keizerlijke en Koninklijke Hoogheid ons de uitdrukkelijke opdracht heeft gegeven uit
hoofde van zijn bijzondere volmacht onmiddellijk bezit te nemen van zijn Nederlanden, hebben wij in
naam en vanwege Zijne Majesteit, heer Jean Dominique, graaf van Maldeghem en Steenhuffel, enz . ,
benoemd, aangewezen en aangesteld, zoals we hem b i j deze benoemen, aanwijzen en aanstellen, o m
voor Zijne Majesteit bezit t e gaan nemen van de stad Roermond en van het deel van het hoogkwartier van
Gelderland dat Zijne Majesteit toebehoort, er de hulde en eed van trouw van zijn goede vazallen en onder
danen te ontvangen, kennis te nemen van de toestand en van alle aangelegenheden zowel op het vlak
van bestuur, financiën, justitie, leger als andere, waarna genoemde heer graaf van Maldeghem ons daar
over nauwkeurig verslag zal u itbrengen, en er de maatreglen nemen die hij nodig of geschikt zal achten
in het belang van Zijne Keizerlijke en Katholieke Majesteit en van zijn getrouwe vazallen en onderdanen
in genoemde stad en land. Daartoe geven we hem alle nodige macht en autoriteit, met daarbij het bevel
aan de Raad , de magistratuur en aan allen die het aanbelangt zich daarnaar te schikken en zich daaraan
te houden, en te doen en u it te voeren wat genoemde heer graaf van Maldeghem hen zal vragen en gelas
ten krachten s zijn opdracht en machtiging vanwege Zijne Keizerlijke en Katholieke Majesteit en van ons.
Ten bewijze waarvan wij dit (document) hebben ondertekend en voorzien van ons wapenzegel, in Brussel,
2 1 februari 1 7 1 4.

1 71 8
Familiearchief

Charles, par la g räce de Dieu, empereur des Romains, etc . Sçavoir faisons que par les
ap paisemens que nous avons de notre cher et féal mess i re Jean Dom in ique, comte de
Maldeghem et de Steenuffel, etc . , avons, etc . , icelui messire Jean Dominique, comte de
Maldeghem, retenu , commis et institué, retenons, commettons et instituons, par ces pré
sentes, conseiller de notre conseil d 'état établi en nos Pays-Bas. Donné en notre ville de
Vienne en Autriche, Ie sixième du mais d'avri l , l 'an de g räce dix-sept cent et d ix-huit.
Karel, door de genade Gods Rooms keizer, enz. Wij maken bekend dat we, omwille van de gunstige ver
klaringen die we hebben omtrent onze dierbare en getrouwe heer Jean Dominique, graaf van Maldeghem
en Steenhuffel, enz., hem weerhouden, aangewezen en aangesteld hebben, hem bij deze weerhouden,
aanwijzen en aanstellen als raadsheer in de staatsraad, ingesteld in onze Nederlanden.
Gegeven in onze stad Wenen in Oostenrijk, de zesde april van het gezegende jaar zeventienhonderd
achttien.

1718
Familiearchief

Monsieur Ie comte, je vous ai proposé pour la charge de capitaine de la garde des hal
lebardiers, et Sa Majesté vous en a honorée en vue du zèle et attention que vous avez
toujours témoignée, et qu'elle attend à l 'avenir de votre dévotion, dans toutes les occa
sions de son service q u i se rencontreront. Je vous en félicite et prie Ie Seigneur qu'il
vous ait, Monsieur, en sa sainte et digne garde. Vienne, Ie 14 septembre 1 7 1 8. Votre
bien bon ami. Signé Eugène de Savoye.
Heer graaf, ik heb u voorgedragen voor de opdracht van kapitein van de garde der h � llebaardiers. en
Zijne Majesteit heeft er u mee vereerd wegens de ijver en stiptheid waarvan u steeds blijk hebt gegeven
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en die wegens uw toewijding ook in de toekomst van u verwacht worden in alle omstandigheden die zich
in zijn dienst zullen voordoen. I k feliciteer er u mee en bid de Heer dat hij u , M ijnheer, onder zijn heilige
en waardige bescherming mag bewaren. Wenen, 1 4 september 1 7 1 8. Uw genegen vriend. Getekend ,
Eugeen van Savoie.

1 733
Famil iearchief

Charles, par la g räce de Dieu élu empereur des Romains, etc . , sçavoi r faisons, etc . , que
comme pour la plus g rande uti l ité et bien de n otre service, etc" i l convient surtout que
nous adjoi g nions à nos velt-maréchaux de toutes parts u n l ieutenant velt-maréchal qui
soit, après iceux et Ie général d'arti llerie, la personne l a plus p roche établie pour notre
service, c'est pourquoi nous avons, en considération très-bénigne des très-longs, utiles
et fidèles service, rendus jusqu'à présent à nous et à notre très auguste maiso n , que
continue de nous rendre encore notre bien-aimé et fidèle Jean Dominique, comte de
Maldeghem, comme aussi en considération de sa sage conduite, bravoure et ancienne
générosité, etc . , élevé et dénommé pour notre lieutenant velt-maréc hal, etc . Donné en
notre ville et résidence im périale de Vienne, Ie 9 d u mais de novemb re de l 'an 1 733.
Karel, door de genade Gods uitverkoren tot Rooms keizer, enz . , maken bekend, enz . , dat omwille van het
grootst mogelijke nut en welvaren van onze dienst, enz., het vooral aangewezen lijkt aan onze veldmaar
schalken overal een luitenant-veldmaarschalk toe te voegen die, na hen en de artilleriegeneraal, de naas
te persoon zou zijn , aangesteld in onze dienst; daarom hebben wij , zeer welwillend de zeer lange, nutti
ge en getrouwe dienst beschouwend die tot op heden aan ons en ons zeer verheven huis werd bewezen
en nog bewezen wordt door onze welgenegen en getrouwe Jean Dominique, graaf van Maldeghem, ook
in aanmerking genomen zijn wijs beleid, zijn dapperheid en gedurige edelmoed igheid, enz., hem bevor
derd tot en benoemd als luitenant-veldmaarschalk, enz. Gegeven in onze stad en keizerlijke residentie
Wenen, de 9de november 1 733.

I N D EX OP DE FAM I LI E N A M E N
Bij fam ilienamen die verwijzen naar plaatsn amen is (van) of ( de) weggelaten.
Aartrijke (Aertrycke) 1 74, 189, 2 1 0
Affaytadi des G histelles 2 1 2
Agimont 2 1 4
Andries 1 77, 196,23 1
Antoing 187, 189, 2 1 9
Arkel 189
Aremberg 205
Argenteau 206,208,2 1 2
Auberchicourt 190,2 1 4
Aubremont 1 4 6
Avesnes 224
Avezoete 1 0 7
Avila 203
Axe l (Axelles) 1 82, 189,21 1,233

Ayta 204
Baenst 1 92,220,229
Baillencourt 200
Bailleul 230
Barbançon 1 74, 188
Barea 1 6 1, 1 77,203
Barnage 1 74, 188, 2 1 4
Bassevelde (Bassevelt) 1 0 7, 1 8 1
Helle 1 1 9, 1 73, 1 85, 1 86,227
Berchem 224
Berghes 2 1 2
Berlaymont 1 35,2 14,2 1 9
Series 194
Bernard 203
Béthune 88, 1 73, 1 74, 1 89, 193, 2 1 8,220
Bette 1 77,20 1
Beveren 2 1 0
Blaasveld (Blaesvelt) 196
Boekhout (Bouchout) 1 9 1 , 2 12
Boetelinc 1 92
Boisot 204
Boncourt 2 1 5
Bonnières 231
Boodt 20 1 ,202
Boonem 1 34, 1 36, 140, 1 4 1 , 1 77, 199, 2 1 0
Borluut 120
Borssele (Borsele) 88, 107, 1 74, 1 88, 189,
190, 195, 2 1 0,21 9,228,229

Boulant 2 1 4
Boulers 1 71
Bourgogne 23 1
Bournonville 212
Bousies 1 71,2 1 7
Bousin 107, 1 80, 192, 193
Boutersem (Bautersem) 1 74, 1 89, 193
Bracelli 150
Brandon 225
Brandenburg (Brandenbourg) 2 1 4,2 1 6
Brialmont 225
Bronchorst 23 1
Brootshende 107
Calderon 203
Calvekete 1 07
Canart 2 1 5
Capres 227

Carieux 225
Carlin 2 1 5
Casenbroot (Casembrot) 140, 1 77,20 1 ,202
Cauwerburg (Cauwerburghe) 199
Cavalcanti 1 05, 128, 1 76, 194, 2 1 6,224,230
Chièvres 1 71
Chimay 127
Cisoing 224
Claerhout 1 99,220,223
Clery 190,219
Clèves 229
Clite 1 90,226
Coienghem 79
Colins 226
Conflans 225
Cordova 200
Corte 203
Cortroisin 188,227
Cottrel 23 1
Coucx 2 1 2
Coucy 1 74,225
Cours 197
Courtenay 1 72, 1 77
Craon 22 1
Créquy 148
Crois 230
Croy 68, 127,212,2 1 7, 2 1 8,223
Crupey 2 1 4
Cunghien 2 1 9
Cygne zie Uutenzwaene
Dadizele (Dadisele) 78
Dammaert 227
De Mol 225,226
Dendermonde {Termonde) 220
Deschamps zie Kesseler
Diksmuide (Dixmude) 197
Dops 189
Draeck 208
Dramelay 2 1 7
Drincham 220
Du Bus 2 1 5
Edingen (Enghien) 88, 1 74, 188,225
Espinoy 1 74,224
Estourmelles 229
Eve 2 1 4
Fiennes 1 8 1
Fléchin 190
Fonseca y Avala 223
Fontaines 191, 2 1 7
Frankrijk (France) 1 0 1 , 1 72
Frithema 204
Fugger de Babenhausen 208
Fugger Glött 208
Galiano 144
Gavere (Gavre) 1 09, 1 1 0, 120, 130, 1 71, 1 74,
1 76, 1 82, 186, 'f88, 193,215

Gavere-Liedekerke 195
Gent (Gand) 1 74, 1 77, 1 89,204,219
Ghemer 2 12

Gistel Ghistelles) 78,87, 1 03, 157, 1 72,
1 73, 1 76, 1 84, 185, 1 93,228
1 89

Ghoor
Gommer 199
Gramez 1 90,2 14
Griboval 200
G rimbergen (Grimberghe) 1 74, 190,212,
2 14,221,224

Grise 200,203
G roote 1 07
Grutere 126
G ruuthuse 2 1 0,219
Gryspere 1 90, 1 92,219
Guisnes 1 73, 1 8 1 , 185, 186
Haamstede (Hamstede) 1 74, 1 9 1
Haarlem (Hariem) 1 07, 1 15, 1 71 , 180
Halewijn (Ha/ewyn) 67,68, 73, 78, 90-93, 127- 1 30,
1 75- 1 77, 190- 194, 197,2 1 1 ,220,223,226

Hallink(s) (Hallincx) 180, 2 1 6
Hames 1 8 1
Haucourt 2 1 7
Haudion 1 77,205,226,231,232
Hauweel 197
Havekercke 23 1
Havré 2 1 4
Haybes 2 1 6
Hébuterne 2 1 8
Heevre 2 1 1
Henegouwen (Hainaut) 96, 1 0 1, 1 03, 1 1 1, 1 1 6,
153, 158, 1 71, 1 72, 1 82, 2 1 3,224,225,23 1

Hennin 227
Hennin-Liétard 1 9 1
Heerbais 2 1 4
Heille (Hey/e) 1 07, 1 8 1 ,218
Herberstein 144
Herzele (Hersel/e) 78, 2 1 9
Heuckelum 189, 1 95
Heule 1 74, 1 85, 187, 1 90, 1 92,219
Hinckart 200
Hogheweghe 194
Honcourt 1 88
Hondschote 189,218,220
Honsbrouck 232
Horne 212,218,220
Heurlebout 197
Idegem (Ydeghem) 1 9 1
ljzendijke (Ysendyck) 107, 185,230
Izegem (Yseghem) 107, 1 74, 1 85,219
Jauche 212
Joigny-Pamèle 134, 138, 1 77, 199
Joux de Watteville 206,230
Kerckhove 197
Kesseler 166, 1 77,204,2 1 7,21 8,223,229
Kéthulle 225
Knorring 228
Koenigsegg-Rothenfels 208
Kruibeke (Crubeke) 213
Lalaing 1 1 0, 124, 127, 1 72, 1 77, 183,208,228
Lambrecht zie Lettebrouck
Langheraet 192
Lannoy 1 3 1,200,215
La Marck 231
La Motte 215
La Pierre 204,218
La Rivière 214

Launais 189
La Vacquerie 2 1 5
La Vallée 2 1 5
Le Blanc 145, 2 1 5
Leeuwergem (Leeuwergem) 193
Lens 1 7 1, 188
Le Poivre 150, 1 77,20 1
Le Prévost 2 1 5
Lettebrouck (Lambrecht) 197
Lichtervelde 227,229
Liedekerke 1 1 0, 1 77,2 1 4
Lier (Lierre) 1 9 1
Ligne 225,226
Loker (Loeres) 1 84,220
Longueville 158, 2 1 4
Looz 2 1 4
Louis 226
Lovendegem (Lovendeghem) 193
Lummen 231
Maerschalcx 1 76, 1 92,212,220
Marivoorde 199
Massemen (Masmines)
1 05, 1 74, 1 77, 189, 1 93,2 15,227

Maulde 228
Mélissant 1 07
Melun 205
Mérode 1 1 0, 1 34,206,224
Micault (Micaut) 204,2 1 7, 2 1 8,229
Mirabelle 1 1 0, 1 74, 188, 190,215,224
Moerkerke 1 0 7, 1 77, 196, 197
Montboissier 226
Montenacq 2 1 7
Monterey 223
Montigny 94, 120
Montmorency 144 - 1 4 7, 1 77, 1 93,200
Montmorency-Cressi 2 12
Montmorency-Neuville 2 1 5
Moorslede (Mors/ede) 184,227
Mortagne (Mortaigne) 88, 1 74, 188,215,224,225
Muer 107, 185
Namen (Namur) 1 72
Namur-Joncret 208
Nesle 80,82, 120,220
Nevele 192
Nombrot 197
Notacx 2 1 5
Noyelle 227
Nully 1 07, 180
Ottignies 121
Ongnies 206,212
Ongnies de Mastaing 2 12
Ophem 128, 1 74, 1 9 1 ,223,224
Orjo 3 1 4
Ostrées 1 77, 197
Outre 227
Outzeverle 190
Oyenbrugghe 205,226
Patrich 196
Plaines 200
Plessiet 190
Poeke Poucques) 190, 196,219
Poele 1 03, 181,227
Pollare (Pollaer) 1 8 1
Pontrewart 215
Pots 197
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Puych 1 0 7
Praet 1 72, 1 77, 1 85, 1 96
Prant 2 1 2
Quesnoy 1 77
Raches (Rasse) 1 05, 1 1 1 , 1 72, 1 85,227,228
Ranchicourt 227
Ransy 1 0 7
Resseghem (Rasseghem) 1 74, 1 85, 189, 2 1 1,215
Ravestein 229
Reiffenberg 20 1 ,2 1 1
Renesse 1 9 1 , 2 1 7
Resves 2 1 7
Reymerswale 1 09, 1 1 0, 1 30, 1 76, 193
Reyphins 196
Richardot 227
Riedheim 230
Rijsel (Lille) 1 74, 188
Roblés 225
Rochefort 2 1 4
Rode (Rodes) 1 03, 120, 157, 1 73, 1 74,
1 85- 1 88,214,219,226,232

Roelants 224
Roeulx 1 71 , 1 72
Rohan 226
Romeyns 1 99,202,2 1 1
Roubaix 1 76, 1 94
Roye 1 09, 1 76, 1 95,220
Rubempré 2 1 7, 23 1
Ruffaut 2 1 5
Ruffin 224
Rycke 20 1
Rym 2 1 1
Sainte Aldegonde 2 1 2
Saint Georges 2 1 3
Saint Guerier 1 9 1
Saint Sauve 1 72, 183
Salm Kirbourg 2 1 8
Salm e t Sauvage 2 1 8
Salmier 206
Sanders 2 1 5
Scepperus 2 1 5
Schouteete 1 77, 1 95,233
S'Clerss 128
Scoude 1 74, 188
Secqui d'Arragon 200
Silly 128, 1 74, 190, 1 9 1 , 1 93,223,229
Sloefs 2 1 5
Soissons 80
Sombeke 197
Sproncholf 20 1
Stain 206,208,230
Stappens 20 1
Stavele 1 74, 1 85, 190,22 1 , 2 1 9
Steelandt (Steelant) 196
Steenhuize (Steenhuse) 190, 2 1 0
Stoppelaer 1 0 7, 1 77, 1 96, 1 9 7
Tailly 150
Temzeke (Themsicke) 78
Tenke 212
Thouars 225
Tollenare 1 74, 1 90,22 1
Trasegnies 1 74, 188,208, 2 1 7
Triest 147, 1 77, 200
Uitkerke (Uutkercke) 73, 90, 127, 128- 130,
1 74, 1 90, 192, 196,221

'
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Uutenzwaene (Cygne) 230,23 1
Uterwyck 200
Vaernewyck 1 74, 1 88
Vandendriessche 2 1 1
Vandenhoute 184
Vandenhove 1 85
Vanden Tymple 23 1
Vandenwerve 1 77, 196
Vanderborch 224
Vanderbruggen 2 12
Vander G racht 225,226
Vanderhaghen 228
Vanderhouve 2 1 6
Vanderlaene 148
Vandermilst 158, 1 9 1, 193, 2 1 4
Vandermanden of Mander 1 07
Vandermeulen 1 77, 197
Vandermoere 193
Vandewalle 1 90, 1 93, 195
Van Nieuwenhove 230
Van Royen 228
Velandi 225
Veranneman 230
Verdeghem 2 1 5
Vertaing 2 1 7
Vierson 225
Vilain 1 76, 1 77, 195, 2 1 9,223
Vilain X l l l l 1 09, 1 1 0
Vinderhoute (Winderhaute) 203
Vlaanderen (Flandre) 96, 122, 1 74, 1 88,
1 89,22 1 , 227,23 1

Volmerbeke 1 8 1
Vooght 203
Voormezele (Vormizeele) 1 73, 185
Vos 192, 1 93,227
Vuerhout 1 89, 190, 2 1 6
Wadrinpriels 193
Walckiers 220,226
Waldburg-Zeil-Wurzach 208
Walle 225
Wanhain 1 88
Warfusée 2 1 7
Warhem (Waerhem) 83, 84, 1 05, 184
Wasières 226
Wavrein 127, 128, 1 72, 1 76, 185, 193, 194, 197
Werchin 1 1 0
Westernack 230
Wildebroucq 185
Winckelman 20 1,226
Wiquetes 228
Woestijne (Woestine) 1 73, 185
Wulpen 1 77, 197
Wulf 1 77, 197
Wyngaerde 147
Wyffliet 2 12
Wylde 1 07
Zaamslag (Saemslacht) 1 05, 158, 184, 1 95,
2 15,232,233

Zinneghem (Sinneghem) 20 1,233
Zonnebeke (Sinnebeke) 1 82, 233
Zottegem (Sotteg�em) 187
Zuniga y Fonceca 223
Zuniga y Mandoza 223

I NTEKENAARS

G raaf e n gravin Josse Jacques d e Lalaing-Elisabeth Silfverstolpe, Zandbergen
G raaf Karl Ludwig Maria Didier von Maldeghem, Niederstotzingen
Graaf en gravin Wolfgang en Angela von Maldeghem, Kübach-Haslangkreit
G ravin Angela von Passavant, geboren von Maldeghem, Mannheim
Graaf en gravin Georg en Beate von Maldeghem, lgling
G raaf en gravin Friedrich en Lilly von Maldeghem, München
Gravin Christine von Maffei, geboren von Maldeghem, Gut Hohenwettersbach
Graaf Carl Philip von Maldeghem, Karlsruhe
De Roo Johan, burgemeester, Maldegem
Rotsart de Hertaing Jean, ereburgemeester, Maldegem
De Taeye Jacques, schepen van cultuur, Maldegem
Bruyninckx Gaby, voorzitster van de Culturele Raad, Maldegem
Adam-Bleyaert Werner, Maldegem
Adam-Dobbelaere Philip, Maldegem
Aercke Willy, St-Stevens Woluwe
Aesaert Alex, Oedelem
Archief Maldegem, Maldegem
Baert-De Cuyper Lieven, Maldegem
Baetens Agnes, Maldegem
Ballegeer Noël, Maldegem
Ballegeer Willy, Maldegem
Ballegeer-De Meyere G . , G rammene
Ballegeer-Pieters M. en C., Maldegem
Bastiaen Filip, Aalter
Baute Omer Dr., Maldegem
Baudts-Van Acker M.-L., Gent
Beelaert Guido, Adegem
Beelaert Roger, Maldegem
Bekaert Ivan, Deerlijk
Bleyaert G . , Brugge
Bleyaert Robert, Maldegem
Blomme Krist, Maldegem
Blomme-Blondeel Piet en Lieve, Adegem
Blomme-Coopman Pieter, Maldegem
Blomme-Taeldeman L. en F., Maldegem
Bondeel Pieter, Adegem
Bonte Jacky, Eeklo
Bonte Jean-Pierre, Maldegem
Borgonjon Frits, Maldegem
Borlé Anna, Maldegem
Borms Maria, Adegem
Bosteyn Jan, Maldegem
Bourgonjon Eric, Maldegem
Braet Edwina, Maldegem
Braet Lydie, Maldegem
Braet-Dhondt Eric, Maldegem
Braet-Van Rie Walter, Maldegem
Bral Luc, Adegem
Branders Marcel, Moerkerke-Damme
Bruneel Carlos, Maldegem
B.V.B.A. Codevas, Maldegem
Buzeyn Emmanuel, Maldegem

Callewaert Paul, Maldegem
Cauwels Eddy, Haaltert
Cauwels Willy, Maldegem
Cauwels-Gobeyn Luc en A., Middelburg
Cherlet Georges, Ramskapelle
Cherlet Willy, Maldegem
Claeys Adiel, Maldegem
Claeys-Janssens C., Maldegem
Claeys Eddy, Maldegem
Claeys Marc, Eeklo
Claeys Robert, Eeklo
Cobert Alex, Eeklo
Cochuyt Alex, Maldegem
Coelis-Van Ast Albert, Maldegem
Coene Aimé, Maldegem
Coene Henriette, Eeklo
Coene-Verschoore A., Maldegem
Colpaert Isabelle, Maldegem
Coopman Marijn, Maldegem
Coppens Achille, Maldegem
Coppens Anita, Adegem
Coppens Romain, Lovendegem
Cornelis-Van Hoecke Noël, Maldegem
Cottyn-De Kesel Jean-Luc, Assebroek
Couck-Dobbelaere Sven, Maldegem
Cromheecke Germain, Maldegem
Cromheecke Raphael, Maldegem
Crul Rya, Maldegem
Crul-De Sloovere Ryan, Maldegem
D'Hooge-Claeys Aimè, Maldegem
Dauwels-Daeninck Antoon en L., Beernem
Dauwels-De Nutte Henri en C . , Remoiville
Dauwels-Focquaert Et. en Jenny, Maldegem
Dauwens-Schelstraete R. en F., Knesselare
De Backer Janvier, Maldegem
De Baere Geert, Maldegem
De Baere Philip, Maldegem
De Baere Valeer, Maldegem
De Baets André, Maldegem
De Baets Eddy, Maldegem
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De Baets Geeraard, SI-Laureins
De Baets Peter, Damme
De Baets-Van Vooren Jozef, Adegem
De Baets-De Deyne R. en H . , Maldegem
De Baets-Van Hulle Roger en G . , Adegem
De Brabander Gerard, Maldegem
De Brabander-De Coninck 0., Maldegem
De Bree Carlos, Maldegem
De Bruyckere Jacques, Maldegem
De Bruyckere Jean-Pierre, Maldegem
De Busschere Noëlli, Maldegem
De Busschere Valère, Adegem
De Busschere-Engels Romaan, Adegem
De Candt Nadine, Maldegem
De Ceuninck Germain , Maldegem
De Ceuninck-Lippens Paul, Maldegem
De Clercq-Claeys Robert, Maldegem
De Coninck Albert, Maldegem
De Coninck-Cauwels Paul, Maldegem
De Coster José, Maldegem
De Decker Willy, Maldegem
De Deyne Dany, Maldegem
De Deyne-Cauwels R . en M .-L., Maldegem
De Flou-Van den Driessche André, Maldegem
De G rande-De Baets G. en M., Maldegem
De Jaeger Luc, Maldegem
De Jaeger Marie-Thérèse, Adegem
De Jaeger Remi, Maldegem
De Keere-Engelrelst Ivan, Knesselare
De Keyser Jozef, Adegem
de la Meilleure Janvier, Assebroek
de la Meilleure Roger, Maldegem
De Laere Lea, Maldegem
De Lille Edelhart, Maldegem
De Lille Eugeen, Maldegem
De Lille Genade, Kessel-Lo
De Lille Karel, leper
De Lille Lieven, Maldegem
De Lille Myriam , Maldegem
De Lille Vredeman, Knokke-Heist
De Lille-De Vrij Gilbert, Merksem
De Loof Paula, Maldegem
De Metsenaere Georges, Eeklo
De Meulemeester-Eeckhout, Gentbrugge
De Meulenaere-Longueville W. , Maldegem
De Meyere Aline, Maldegem
De Meyere Gerard, Adegem
De Meyere Maurits, Maldegem
De Meyere-De Pestel J. en V., Maldegem
De Meyere-Trenson G. en E . , Maldegem
De Meyere-Van Poucke D . , Maldegem
De M unter-Trenson Leopold, Maldegem
De Muynck Guy, Waarschoot
De Naegel Daniël, Maldegem
De Naegel Elisabeth, Maldegem
De Naegel Gabriël, Edegem
De Naegel Robert, Maldegem
De Naegel-Sierens R. en M . , Maldegem
De Paepe André E.H., Aalter
De Paepe Stefaan E.H. Deken, Maldegem
De Pauw Yves, Gijsegem

De Pauw Nicole, Maldegem
De Pauw Roger, Maldegem
De Pauw-Borlé Albert en M., Maldegem
De Rocker Hubert, Maldegem
De Roo Geert, Maldegem
De Roo-Myncke Gustaaf, Eeklo
De Roo-Roegiers L. en L., Drongen
De Roose Laurent, Maldegem
De Rycke Nelly, Maldegem
De Rycker-Vandermeersch G . , Maldegem
De Schepper-De Wilde L. en R . , Adegem
De Schepper-De Wispelaere B. en F., Adegem
De Schepper-Tresonie Camiel, Adegem
De Schepper Wilfried, Adegem
De Schinkel Lode, Maldegem
De Schinkel-Staelens Marc, Maldegem
De Smet Brigitte, Maldegem
De Smet Gentiel, Deinze
De Smet Johan, Adegem
De Smet-Mertens Lieven en N . , Maldegem
De Smet-Van Landschoot R . , Maldegem
De Smet-Verleye R . , Maldegem
De Sutter Eric, Maldegem
De Sutter-Bral Eddy, Adegem
De Taeye Carlos, Maldegem
De Taeye Jacques, Maldegem
De Ville-De Cock Eric, Adegem
De Vlieger Johan, Evergem
De Vlieger Martin, Adegem
De Vogelaere Hubert, Wondelgem
De Vogelaere Johan, Maldegem
De Vogelaere Robert, Zuid-Afrika
De Vogelaere-Debbaut G. en M., Maldegem
De Vos Bram, Maldegem
De Vos Raphaël, Wondelgem
Devos Filip, Sijsele
De Waele Maurits, Aalter
De Windt Jan, Assenede
De Zutter Dirk, Maldegem
De Zutter-De Zutter Willy en M . , Maldegem
Debbaut Ronny, Gent
Debbaut-Gailliaert Thelès, Maldegem
Degrande-De Pauw Robert, Maldegem
Deneweth Willy, Oostkamp
Desender José, Brugge
Devoldere Wilfried, Roeselare
Dezittere Ronny, Maldegem
Dhaenens-Moens Carlos, Maldegem
Dhont Camiel, Maldegem
Dhont Christiaan, Maldegem
Dhont Nestor, Maldegem
Dhont-Coddens Etienne, Maldegem
Dhont-Gailliaert Kurt, Maldegem
Dhont-Staelens Eric en Anita, Maldegem
Dhoore-Cherlet Rubin, Maldegem
Dhoore Jacques, Adegem
Dhoore Romaln, Maldegem
Dhoore-Van Hullebuscn•A., Maldegem
Dierickx Chris, Assenede
Diet Regina, Assebroek
Dobbelaere Ann, Zwijnaarde

Dobbelaere Gommaar, Maldegem
Dobbelaere Michèl, Gent
Dobbelaere Robert, Maldegem
Dobbelaere-Bruyninckx Jozef en G" Adegem
Dobbelaere-De Meyere Romain, Maldegem
Documentatiecentrum , Gent
Eeckhout Dora, Maldegem
Expeels Albert, Maldegem
Faelens Luc, Maldegem
Faelens Raoul, Maldegem
Fourez Eddy, Gent
François ldès, Maldegem
François Johan, Maldegem
Geernaert Etienne, Maldegem
Geirnaert Marck, Adegem
Gemeentebestuu r Londerzeel, Londerzeel
Gemeentebestuur Maldegem, Maldegem
Geschied- en Heemkundige Kring, Londerzeel
Geyssens I rma, Maldegem
Geyssens Zulma, Maldegem
Ginneberge Roger, Maldegem
Goedgebuer Paula, Maldegem
Goegebuer Louis E. P., Gent
Goeminne Frans, Middelburg
Goethals Annie, Maldegem
Goethals-Geiregat William, Maldegem
Goethals-Van de Kerckhove Achiel, Adegem
Goethals-Van den Bossche Marc, Adegem
G rootaert Jozef, Adegem
Gussé Johan, Knesselare
Haek Marcel, Eeklo
Haers Marcel, Adegem
Hamerlinck Eisa, Adegem
Hamerlinck Freddy, Maldegem
Heemkundig Genootschap van het
Meetjesland, Eeklo
Heemkundige Kring Bos en Beverveld
Assebroek
Heene-Raeman Charles en J . , Maldegem
Herpelinck-Van Maldegem F., Maldegem
Herrebout Emiel, Maldegem
Hesters Paul, Wachtebeke
Heyde Krist, Maldegem
Heyndrickx Agnes, Maldegem
Heysse Luc, Adegem
Helvoet Luc, Zelzate
Hooft Donaat, Maldegem
Hoogerwerf Armand, Maldegem
Hoste Frans, Middelburg
Houwenhuyse I rène, Maldegem
Houwenhuyse Maria, Maldegem
Huyghe Georges, Maldegem
Huyghe-Beerlandt Dany, Beernem
Huysser Wim, Maldegem
lmpens Walter, Maldegem
lmpens-Dhont Pierre, Maldegem
Janssens de Bisthoven Leopold, Maldegem
Keerman-Naert Julien, Beernem
Kelderman Dirk, Gent
Ketels Joseph, Blankenberge
Lameire Caroline, Maldegem

Lameire Geert, Maldegem
Lameire Gerarda, Maldegem
Lampo Freddy, Maldegem
Laroy-Staelens Peter, Aalter
Lasoen Danny, Maldegem
Lateste-Heyndrickx Hubert, Gistel
Lenoir Joseph, Maldegem
Lippens Johan, Maldegem
Lippens Oskar, Lembeke
Lippens Robert, Maldegem
Lippens-Potvliege Roger en Rita, Maldegem
Longueville Christine, Maldegem
Longueville Rudi, Maldegem
Maenhout-Pyfferoen Geert, Maldegem
Maes Angella, Maldegem
Maeyens Marc, Adegem
Maldeghem Ronald, Zemst-Hofstade
Maldeghem Rudolf, G rimbergen
Martens Eric, Maldegem
Martens Filip, Maldegem
Martens Guido, Adegem
Martens-Posman Marc en M . , Middelburg
Martens Peter, Maldegem
Marteyn Herman, Aardenburg-Nederland
Matthys Edelhart, Assebroek
M ichiels Richard, Maldegem
Mortier Frans, Maldegem
Mouton Laura, Maldegem
Mouten Omer, Sijsele
Neerinck Omer, Eeklo
Nelis-Dauwels Frans en Marie, Sijsele
Neyt Josepha, Maldegem
Nobus-Bleyenberg Hendrik, Maldegem
Notteboom Eleonora, Adegem
Notteboom-De Laere Hugo en Maria, Adegem
Notteboom-Van den Abeele Walter, Maldegem
Notteboom-Van Acker Peter, Maldegem
Notteboom-De Baere Wouter, Maldegem
Notteboom Bruno, Gent
O.C .. M .W., Brugge
P.O.B. Maldegem, Maldegem
Paridaen Jenny, Maldegem
Patteet Mariëtte, Mechelen
Pauwels Carlos, Adegem
Pauwels Josephine, Maldegem
Pauwels Pierre, Maldegem
Philips Basiel, Damme
Pieters Patriek, Hoboken
Plovyt Eric, U rsel-Knesselare
P.O.B. Oostkamp, Oostkamp
Pallet Omer, Maldegem
Posman Luc, Maldegem
Posman-De Baets Louis, Maldegem
Posman-Roose Luc, Maldegem
Posman-Van Dingenen G . , Maldegem
Posman-Van Rie V., Maldegem
Potvliege Luc, Maldegem
Provincie Oost-Vlaanderen, Gent
Provincie West-Vlaanderen, SI-Andries Brugge
Quataert Piet, Maldegem
Raeman Albert, Maldegem

\,\.
.

Regniers l rena, Evergem
Reubens Maurits, Maldegem
Reybroeck Alina, Maldegem
Rijksarchief, Gent
Roeges Danny, Maldegem
Roeges-Landuyt Medard, Maldegem
Roels Eric, Maldegem
Roeygens-de Ville, Overijse
Rogge Roger, Maldegem
Rommel Anaïs, Maldegem
Rommel Jacques, Maldegem
Rootsaert Marcella, Maldegem
Ros Andreas, Waarschoot
Rotey-De Coninck Carlos, Maldegem
Ryckaert Germain, Maldegem
Ryheul Noël, Maldegem
Savat Marina, Adegem
Schelstraete Etienne, Maldegem
Schelstraete Marnix, Adegem
Scherrens Jules, Maldegem
Schoonackers Marc, Adegem
Seller-Van den Bussche M. en M . , Maldegem
Sesselle Noël, Maldegem
Sierens Etienne, Torhout
Sierens G reta, Maldegem
Sierens M., Adegem
Snoeck Maria, Maldegem
Soreyn Leon, Maldegem
Spillebeen Eddy, Adegem
Stadsarchief, Brugge
Standaert-Stadeus Antoon, Lochristi-Hyfte
Standaert Frans, Maldegem
Standaert Theophile, Maldegem
Standaert-De Vreeze Piet, Maldegem
Storm Pascal, Maldegem
Strubbe Roger, Maldegem
Strybol Jozef, Knokke-Heist
Stul Richard, Adegem
Supply Walter Dr. , Adegem
Swanckaert Armand, Maldegem
Swanckaert Jozef, Adegem
Taeldeman-Pieters Frans en M., Maldegem
Tamsyn Gerarda, Maldegem
Tamsyn Maria, Maldegem
Tamsyn Paula, Moerkerke-Damme
Thant-De Neve Jacques, Maldegem
Thyssen-Van Boeckel, St-Job in 't Goor
Timmerman Paul , Adegem
Timmerman-Temmerman René, Maldegem
Timmerman-Van Maldeghem P., Maldegem
Tondat Romano, Eeklo
Toortelboom Frans, Maldegem
Trenson Christine, Zelzate
Trenson-De Croock M. en R., Maldegem
Trenson Herman, Maldegem
Trenson Joëlla, Maldegem
Trenson-Roels G . en A., Maldegem
Tydgadt Diane, Maldegem
V.V. F. Roeselare, Roeselare
Van Acker André, Maldegem
Van Canneyt Liliane, Maldegem
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Van Cleemput Leopold, Adegem
Van de Casteele Roger, Maldegem
Van de Kerckhove Lien, Adegem
Van de Kerckhove Marnix, Adegem
Van de Kerckhove Svea, Adegem
Van de Rostyne Alexander, Rixensart
Van de Rostyne-Willemarck Hendrik, Maldegem
Van de Vijver Tom, Maldegem
Van de Walle Herman E.H., Middelburg
Van den Abeele Jacques, Merchtem
Van den Abeele-Van Maldeghem R., Maldegem
Van den Abeele-Bleyaert, Evergem
Van den Bossche Annie, Maldegem
Van den Bossche Elie, Maldegem
Van den Bussche-Van Deynse J.,Maldegem
Van den Dorpe Eliane, Maldegem
Van den Driessche Linda, Maldegem
Van den Driessche-Maenhout F. , Maldegem
Van den Driessche Yvonne, Maldegem
Van den Eeckhout Geert, Maldegem
Van den Oever Aloïs, Sluis Nederland
Van den Saffele-De Cloedt R., Maldegem
Van Deursen-Van Hecke Germain, Maldegem
Van G ucht-Fevery Eric, Maldegem
Van Haecke-Van Mingroot A., Maldegem
Van Haele Hilda, Maldegem
Van Hauwe Maria, Maldegem
Van Hauwenhuyse Omer, Maldegem
Van Hecke Johan , Maldegem
Van Hecke Marie-Thérèse, Eeklo
Van Herzele Georges, Maldegem
Van Hoecke Johan, Brussel
Van Hoecke Michiel, Maldegem
Van Hoestenberghe Albert, Maldegem
Van Hooreweghe Elianne, Maldegem
Van Hulle-Dauwels Ch. en P. , Maldegem
Van Hulle Eric, Knesselare
Van Hulle Madeleine, Maldegem
Van 1-:fyfte B. E.H. , Geraardsbergen
Van Hyfte Jean-Pierre, Maldegem
Van Kerschaver-De Smet André, Maldegem
Van Kerschaver Wilfried, Assebroek
Van Laere Othmar, Lovendegem
Van Landegem-Eecloo Henoch, Maldegem
Van Landschoot Georges, Maldegem
Van Landschoot Jean, Maldegem
Van Landschoot Jules, Adegem
Van Landschoot Julia, Middelburg
Van Landschoot Maria, Sleidinge
Van Landschoot-De Caluwè W., Maldegem
Van Maldegem Albert, Adegem
Van Maldegem André, Maldegem
Van Maldegem Arnold, Vinderhoute
Van Maldegem Daniël, Maldegem
Van Maldegem Didier, Brugge
Van Maldegem Frederik, Maldegem
Van Maldegem Godelieve, St-Kruis Brugge
Van Maldegem Hervé, Maldegem
Van Maldegem Joseph, Maldegem
Van Maldegem Maria, Maldegem
Van Maldegem Pieter, Maldegem

Van Maldegem Raoul, SI-Truiden
Van Maldegem Roland, Maldegem
Van Maldegem-Lagae, Deinze
Van Maldegem-Ronse Roger en E . , Maldegem
Van Maldegem Marina, Maldegem
Waignein-Van Maldegem G. en M . , Maldegem
Taes-Van Maldegem Marc en C . , Maldegem
Van Basselaere-Van Maldegem P" Maldegem
Matthys-Van Maldegem J. en P., Maldegem
Van Maldegem-Raeman R. en A., Maldegem
Van Maldegem-Werrebrouck J .-P., Maldegem
Foré-Van Maldegem Johan en M . , Maldegem
Van Maldegem-De Pickere Albert, Maldegem
Van Maldeghem Albert, Lint
Van Maldeghem Albert, Waarschoot
Van Maldeghem Alex, Nevele
Van Maldeghem Bernadette, Zoersel
Van Maldeghem Freddy, Hoevenen
Van Maldeghem Geertrui, Antwerpen
Van Maldeghem-Timmerman G . , Brugge
Van Maldeghem Germain, SI-Martens Latem
Van Maldeghem H., Mol
Van Maldeghem Hendrik, Wondelgem
Van Maldeghem Jozef, Hoogstraten
Van Maldeghem Marc, Gent
Van Maldeghem Pierre, Brussel
Van Maldeghem Raymond, G rimbergen
Van Maldeghem Roger, Heist
Van Maldeghem Romain, Knesselare
Van Maldeghem Rufin, Brugge
Van Maldeghem Simone, Knokke
Van Maldeghem F. , Brugge
Van Maldeghem-Baute Jerome en N . , Maldegem
Vlaeminck-Van Maldeghem M . , Waardamme
Van Maldeghem-Van de Moortel Johan , Deinze
Lippens-Van Maldeghem Wim, Maldegem
Van Maldeghem-Claeys Stefaan, SI-Margriete
Van Maldeghem-Dumont, Antwerpen
Van Meulebroeck Luc, Maldegem
Van Nieuwenhuyse Paul, Maldegem
Van Noorwege Roger, Maldegem
Van Nuland-Bekaert Jos en Jan, Haasrode
Van Ootegem-De Decker D . , Maldegem
Van Poelvoorde Julien, Maldegem
Van Reybroeck Geert, Maldegem
Van Rie Hans, Adegem
Van Roosmaelen-De Fruyt J., Adegem
Van Rooyen Gerard, Maldegem
Van Slambrouck Jerome, Oostkamp
Van Voeren-De Smidt Robert, Adegem
Van Waeyenberghe-lngels C., Maldegem
Van Wontergem Etienne, Beernem
Vandenbon Jerome, Brugge
Vandenbossche Diederik, Wetteren
Vandenbroucke Dani, Maldegem
Vandoorne-Roegiers, Aalter
Vandycke Franky, Maldegem
Vanmaldeghem-De Causemaecker, Eeklo
Vanmaldeghem Lucien, Humbeek
Vannevel Jaak, Maldegem
Vansuyt Anne, Vinderhoute

Vanvynckt Carine, Maldegem
Veerman G uido, Maldegem
Verbeken Nicole, Maldegem
Verbiest Johan, Maldegem
Verborgt-Mercy G . , Oostwinkel
Vercruysse Ethel, Eeklo
Vercruysse Omer, Maldegem
Vercruysse Willy, Maldegem
Vercruysse-De Lille André, Maldegem
Vereecke René E . H . , Maldegem
Vergote-Willems J . , Lovendegem
Verhaegen Godelieve, Maldegem
Verhasselt-Lamote, Eeklo
Verhauwen-Van den Bussche B . , Maldegem
Verheylezoon Paul, Maldegem
Verleye André, Maldegem
Vermeulen André, Oedelem
Vermeulen-Van Sevenant, Brugge
Verplaetse Christine, Maldegem
Versieck-De Meester W. en R" Maldegem
Versieck-Himschoot Edward en J" Maldegem
Versluys Romain , Middelkerke
Versluys-Dobbelaere M. en N . , Maldegem
Verstraete André, Adegem
Verstraete Jacques, Middelburg
Verstraete Pieter, Kortrijk
Verstraete Willy, Maldegem
Verstraete-Viane Eric, Maldegem
Verstringe Willy, Maldegem
Verstringe-De Schepper Chris, Maldegem
Verstringhe-Lameire Frans en A" Maldegem
Vervaet Mona, Denderleeuw
Vranckaert Frans, Londerzeel
Vrielynck Jan E . H . , St-Martens Latem
Vrije Basisschool De Ark, Maldegem
Vrije Gesubsidieerde School, Maldegem-Donk
V.V.F. Brugge, Assebroek
V.V. F. Merksem, Merksem
V.V.F. Oostende, Oostende
Willemarck Hubert, Maldegem
Willemarck Lutgarde, Maldegem
Willemarck Roger, Aalter
Willems Augusta, Adegem
Wittoeck A., Oostwinkel
Wittoeck Eric, Maldegem
Zoetaert Gilberte, Maldegem
Zoetaert Roger, Maldegem
Zusters Maricolen, Maldegem
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D E HEEMKU N D I G E KRI N G V Z .W
HET AMBA CHT MALD EGEM
M e n wordt lid van d e Heemkundige Kring Het Ambacht Maldegem door het aanschaf
fen van het j aarboek van het lopende jaar.
H iervoor kan men zich wen den tot het bestuur :
De voorzitter
De secretaris

W. Notteboom , Noordstraat 1 96, 9990 Maldegem (te l . 050. 7 1 3025)
E. Dauwels, Strobrugge 1 7 , 9990 Maldegem (050. 7 1 638 1 )

Bestuursleden

Maldegem

Kleit
Donk
Adegem

Mid delburg
Merksem

J acques De Bruyckere, Stationsstraat 1 6
Paul De Coninck, Zuidzandstraat 26
Georges De Vogelaere, Strobrugge 5
Rita De Meester, Kleine Katsweg 34D
M arc De Schinkel, Bloemestraat 1
Jeroom Van Maldeghem, Kleitkalseide 1 45
Paul De Ceuninck, Brezen dedreef 9
Marnix Van de Kerckhove, Dr. Herrebautlaan 1 2
Jozef De Baets , Molenstraat 1 7
Jozef Dobbelaere, Weide 4
M arc Maeyens, Oude Weg 48
Hugo Notteboom, Prins Boudewijn laan 9b
Robert Van Vooren, Staatsbaan 29
M arc Martens, Schorreweg 1 5
G i l bert De Lille, Maantjessteenweg 1 06

Redactieleden : Paul De Ceun i nck, Paul De Coninck, Georges De Vogelaere,
Jozef Dobbelaere, Marc Martens, Hugo Notteboom,
Walter Notte boom, Jeroom Van Maldeghem, Rita De Meester.
Lokaal en archief :

zijn gevesti gd Oud-gemeentehuis,
Adegem-Dorp 28, 999 1 Adegem .

Dienstverlening :

in samenwerking met VVF Meetjesland wordt elke derde
woensdag om 20 u. in dit lokaal een werkbijeenkomst
voor stamboomonderzoek ingericht.

Nog beschikbare heemkundige uitgaven :
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Het Parochiale Leven in Adegem , Maldegem, Middelburg.
280 pag . , 400 foto's: 1 200 fr.
In Flan d e rs Fields, historiek van het Canadese Kerkhof, 1 20 p . , vele foto's, 800 fr.
H . Van de Rostyne en H ugo Notteboom: Leven en werk van mevr. Courtmans: 400 fr.
Jaarboek 1 1 1 ( 1 997): 600 fr.
Jaarboek IV ( 1 998): 600 fr.
Jaarboek VI (2000): 750 fr. ( Maldeghem die Loyale)
Te bekomen bij de voorzitter of secretaris, of door storting op
reken ing. 979-9593939-62 van Ambacht Maldegem, Mal degem .

INHOUD
Walter Notteboom, voorzitter

4

Woord vooraf
Burgemeester Johan De Roo

7

Woord vooraf
Hugo Notteboom

Biografie van Madame d e Lalaing
De Duitse tak van de familie van Maldeghem
Marc Martens
I n leiding bij de vertaling

9
42

53
59

MALDEG HEM D I E LOYALE
Genealogie

1 79

Heerlijkheden en domeinen

209

Oorkonden en documenten

235

Register van familienamen

310

I ntekenaars

313

I n houd

319

Colofon
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H E R KOMST VAN DE FOTO' S

Walter Notteboom :
p . 2, 40, 4 1 , 8 1 , 84, 85, 97, 1 1 2, 1 64, 1 65, 1 68, 1 69, 1 70, 1 75, 1 82, 1 83
Hugo Notteboom : p. 46, 47, 1 04, 1 84, 207
Familiebezit de Lalain g , Zandbergen : p. 8, 1 4 , 1 5 , 1 7 , 1 8, 1 9, 26
Familiebezit von Maldeghem, Kübach

:

p. 1 O, 1 1 , 44, 45

Archief Ambacht Maldegem : p. 66, 68, 72, 77, 89 , 92, 93
Marc Martens : tekening p. 6 1

