
Jaar 1551 
 

Proost - Monasticon Belge – Tome III – Dom Ursmer Berlière  

 

Alard Rommez verliet de proosdij van Poperinge in het jaar 1551 voor de proosdij van de 

Moeren.  

Hij werd alhier te Poperinge opgevolgd door François de Tollenaere, oorspronkelijk van 

Kortrijk. Deze ontving het  habijt op de 5
de

 september 1522. Hij werd eerst kwartierprior in de 

Sint Bertinusabdij, en daarna graanmeester aldaar. Vanaf 1551 was hij proost te Poperinge. 

Hij bleef blijkbaar zanger en sacristiemeester in de Sint Bertinsabdij, alvorens hij benoemd 

werd tot abt te Auchy-les-Moines op de 30
ste

 juni 1559. Hij stierf op de 3
de

 oktober 1565.  

 

Was het nu de 8
ste

 tot de 11
de

 of de 13
de

 en de 14
de

 januari 1551 – Storm over 

Vlaanderen!  
  

Cronyk van Michiel Forret 

 

Memorie dat, in’t jaer 1551, geschiede den felsten wind die men ooyt sag, den 13 en 14 

january, dynsdags en ’s woensdags by nagte, zoo datter vele schepen, liggende in de zee, 

verdronken en t’Oostende kwam aengedreven menigte van menschen verdronken .  

 

Ook in het ‘Memorieboek der stad Ghent van ’t jaar 1301 tot 1793’ van Andreas van heule 

wordt deze storm aangehaald. Deze schrijft echter: 

In dit jaer den viijen, ixen, xen en xjen in Januarie was 't zulc ongheweerte van winde, ende 

principalic den xjen, - 11
de

 - zo dat den zelven dach van den grooten storme van winde veel 

diversche polders ende landen in Vlaenderen ende elders groote scade hadden, ende vele 

huusen ende keercken oock bedorven; up desen dach wayde omme een van de vier turrekens 

van Ste Niclaus binnen Ghendt. (S.G.)] 

 

1 mei 1551 - Het concilie van Trente 
 

 

Op 1 mei 1551 wordt 

het concilie van Trente 

heropend. ‘Onze’ abt 

Gerard D’Hamericourt 

trekt er op 15 juli 1551 

heen. Op 1 september 

volgt een nieuwe 

oorlogsverklaring 

tussen Karel V en 

Hendrik II van 

Frankrijk. De 

protestantse 

rijksvorsten ruiken hun 

kans: in de herfst van 

1551 sluiten ze in 

Chambord een geheim 



verbond met Hendrik II, in ruil voor geld en miltaire steun regelen ze de overdracht naar 

Frankrijk van Kamerijk (Cambrai) en de drie bisschopssteden Metz, Toul en Verdun. Onder 

leiding van Maurits van Saksen trekken de protestantse vorsten  naar Innsbruck, waar Karel 

op dat moment verblijft. Slechts ternauwernood weet de keizer aan een gevangenneming te 

ontkomen.  

Op 11 oktober 1551 wordt de 13
de

 sessie van het concilie van Trente ingezet en Gerard 

D’Hamericourt mag zich er de eerste in rang bij de abten noemen. 

 

Deze dag wordt er ten andere het decreet over het sacrament van de Eucharistie 

plechtig afgekondigd. We halen dit even aan omdat ok in Poperinge ieder jaar een 

Sacramentsprocessie uitging.  

 

Ook als het hoogheilig oecumenisch en algemeen Concilie van Trente ... niet zonder de 

bijzondere leiding en bestuur van de Heilige Geest om de ware en oude leer over de 

Sacramenten uit te leggen en om heilsmiddel te bieden tegen alle ketterijen en andere uiterst 

zwaarwegende onaangenaamheden, door welke de Kerk van God nu op ongelukkige wijze 

geplaagd en verscheurd wordt in vele en verschillende delen, zich verzameld heeft. 

Zo heeft zij toch op de eerste plaats vooral op het oog, het onkruid van de afschuwelijke 

dwalingen en scheuringen, met wortel en tak uit te roeien. Het onkruid, welke de 

kwaadaardige mens heeft uitgezaaid, in deze rampzalige tijden, in de geloofsleer, gebruiken 

en verering van de hoogheilige Eucharistie –  

Daarom verbiedt deze hoogheilige Synode aan alle Christengelovigen, noch in de toekomst te 

wagen over de heilige Eucharistie anders te geloven, te leren of te prediken, dan dat wat in het 

voorliggende decreet uitgelegd en vastgelegd is. 

Vervolgens verklaart de heilige Synode, dat ten volle op vrome en godsdienstige gronden dit 

gebruik in de Kerk van Christus is ingesteld, dat dit verheven en vereringswaardige 

sacrament, ieder jaar, met verering en feestelijkheid, op een eigen feestdag wordt gevierd. En 

dat het wordt rondgedragen door de openbare straten en plaatsen in processies, eerbiedig en 

eervol. Het is immers zeer juist om één heilige dag vast te leggen, waar alle Christenen op een 

bijzondere en een zekere voortreffelijke betekenis, getuigenis kunnen afleggen, van hun 

dankbaarheid en erkentelijkheid jegens onze gemeenschappelijk Heer en Verlosser. Voor de 

zó onfeilbare en volledig goddelijke weldaad (beneficio), die de zegen en triomf over zijn 

dood tegenwoordig stelt. En het past immers dat 

de zegenrijke waarheid zó haar triomf heeft over 

de leugen en de ketterij, dat haar tegenstanders in 

de aanblik van een zo grote glans en in een zo 

grote vreugde van de universele Kerk zijn 

gesteld, dat zij of te wel verzwakt of te wel dat 

zij gebroken, wegkwijnen of door schaamte 

overladen en verward, éénmaal weer tot inzicht 

komen. 

Nieuwe oorlog - Pauwels Heindericx  

 

Hendrik II – Koning van Frankrijk  

 
Den peys die tot Crespi ten jare 1545 tusschen 



den keyser ende den coninck van Vranckrijck gesloten was geweest, en hadde nauwelicx ses 

jaren gedeurt, als wanneer den oorloge tusschen de voorseyde monarcken wederom begonste.  

Op den 29
ste

 september 1551 wiert dat droef nieuws in de Nederlanden vercondicht.  

Den coninck van Vranckrijcke eerst ter weere zijnde, sont met het begin vanden somer van 

1552 groote ende stercke legers naer de Nederlanden, om daer den oorloge te doen, ende door 

dese wierdender eenichte steden ende sterckten bemachticht.  

 

3 november 1551 – Viswarandeerders - Resoluties – Folio 66  

 

 
 

Gheordonneert ende gheconsenteert by de heeren wet ende raden dat de warrandeerders vande 

vissche van nu voort aen hebben ende ontfanghen zullen voor twarderen van elcke tonne 

ghesouten visch ij schele ghelyc van de …. 

…. Van elcke tonne salvis iiij schele parisis ende de kanne j – één -  schele  

Actum den xxiij de in november xvc lj tich  

 

 
 

Gheordonneert ende gheconsenteert by den heere de wet ende raden dat  

dofficieren van de hooghe loye van de voorschreven jaer voor huerlieden sallaris int 

ghesaem van huerlieden portie inden borze zullen hebben xxx pond parisis –  

dofficieren van de svulders pertse ooc tzelve vi pond parisis  

ende Jan Melis als clercq van de drie loyers perssen voor zyn geheelen sallaris xij pond 

parisis  

Doffieren van de nieuwe perse zijn beyt van huerlieden groocks - ? -  

Actum de xviij in december xvc lj tich  



 

 
 

Es voorts gheordonneert dat dofficieren van de hooghen loye met huerlieden knape zullen 

voor het toecommende jaer heffen ende ontfanghen … 

Dat zylieden alle vi weeken huerlieden … 

Souffissantelick maken ende overgheven elc iiij pond parisis voor huerlieden … 

Inde voorseide buerse ende dofficieren van svulders perse zullen hebben als inden voorleden 

jaer elc xij pond parisis – actum ut supra  

 

26 november 1551 – Raad van Sint Bertin – Departementaal archief Arras – Serie H – De 

molens van Poperinghe 
 

 
 

Poperinghes – reparations des moulins  

Doné la declaration envoyer par ledict prevost des mises quy ont estes faictes pour la refection 

des molins de Poperynghes que l’on doid este necessaires par ladict declaration – a este 

delibere qu’on luy alouera en ses comptes lesdictes mises 

 

Waarschijnlijk heeft de nieuwe oorlog, hiermee niets te maken maar in dit jaar is het nodig 

dat de abdijmolens van Poperinghe dienen hersteld te worden. De proost heeft hieromtrent 

een verklaring gestuurd naar het klooster – en hier besluit men dat de proost toelating krijgt 

om de nodige kosten aan de molens te doen.  

Het volgende besluit van de 14
de

 december 1551 over de wacht, zal dan wel rechtstreeks met 

die nieuwe oorlog te maken hebben.  



14 december 1551 - Wake tegen de brandstichters en dieven  
 

Gheordonneert byde heeren wet ende raden  

dat van nu voortaen waken zal jeghens de brantstichters ende 

dieven  

totten drien huere ghesleghen zyn   

ende dat up de boete van xxx schele parisis –  

zo wie zyn hooftman ontghynghe voor tvoorseide huere  

ende indien ooc de hooftman zelve scheyt voor de voorseide 

huere dan zal hij boeten iiij pond parisis  

te applikeren  de zelve boete in drien te weten een derde de 

heere, tander derde de aermen ende de reste de stede  

 

De brandwacht gebeurde normaal gezien op de Sint-

Bertinustoren. In duistere tijden werd deze brandwacht 

uitgebreid naar ‘de wacht’ op de grond – een wacht die een 

aantal ‘paviljoenen’ of wachtlokalen in de stad had.  

Hier wordt er besloten bij de heren, wet en de raden – dat 

men van nu af  waken zal tegen de ‘brandstichters en de 

dieven’ tot drie uur ’s nachts – en dat op de boete van 30 

schele parisis.  

Deze boete wordt opgelegd aan iedereen die zijn ‘hoofdman’ 

ontvluchtte  voor dit gestelde uur en tevens wanneer ook de hoofdman voor dit uur vertrok.  

De boete diende voor één derde betaald te worden aan de heere, een ander derde aan de 

armen en de resterende derde was voor de stad.  

 

 
 



Ende zullen in dese wake ghehouden zyn te doen waken alle degenen die ghestaet zyn ende 

die byden avend nyet en kunnen ende te zenden een souffyssante man –  

Ooc en zullen de hoofmannen nyet moghen zenden in huerlieden stede de knape van de camer 

maer zullen wel den voor … moghen waken  

Es voort een yghelick gheinterdiceert dat zy nyet en commen ter zelver wake droncken  zynde 

want indien zy eeneghe rudiheyt ofte storbarend maect –  

zo zoude de hoofman ghehouden wesen tselve de heere te kennen te gheven by zynen … 

omme daeraf correctie te doen zulcx als naer raed ende recht  

 

Alle mannen die ‘gestaat’ zijn dienen te waken. Deze die ’s avonds niet kunnen opkomen, 

dienen zich te laten vervangen door een ‘sousffisante’ of andere geschikte man.  

Ook de hoofdmannen zelf dienen op te komen en mogen zich niet laten vervangen door de 

‘knape van de kamer’ of de gerechtssecretaris.  

Het is voor iedereen verboden om op de wake ‘dronken’ te komen – want indien zij enige 

‘rudicheit’
1
 of ‘storbance

2
’ maken -   

Zo zal de hoofdman gehouden worden dit aan de ‘heer’ of het magistraat kenbaar te maken – 

zodat de verstoorder kan gecorrigeerd worden – naar raad en recht.  

 

 
 

Item voorts zo zal de wake macht hebben alle personen die zy achter straete lopen zonder 

kersselicht gaen zullen – te moghen apprehenderen
3
 ende vanghen met boete van xx schele 

parisis –  

ende zo wie de wake zal commen wyberen ende verstorberen
4
 zullen boeten iiij pond parisis 

ende zal zyn ghecorrigeert te werden discretie van de wet  

 

Item – de wacht zal macht hebben over alle personen die ‘achter straete’ lopen zonder 

kaarslicht te dragen – zullen zij mogen gevangen nemen met de boete van 20 schele parisis  

                                                           
1
 Rudichteyt = WNT : Onbeschoftheid, ruwheid; ook eene daad die daarvan blijkt geeft, eene 

onbehoorlijke handelwijze of behandeling 
2
 Wtorbance= WNT: Het verstoren der orde, het stichten van wanorde, het maken van 

rumoer. 
3
 Apprehenderen = WNT: In persoon aantasten, grijpen, vangen, gevangennemen of -zetten. 

4
 Verstorberen = WNT : In beroering, in de war brengen; verward, van streek maken 



En wie de wake zal komen verstoren – zal een boete krijgen van 4 pond parisis en zal 

gecorrigeerd worden door de wet.  

 

 
 

Item  anghande het dryncken achter de  laeste clocke  

zy zullen de weerden ende de drynckers boeten naer vutwysen van de kuere daerof 

ghewaeghende  

Nemaer zullen de weerden ghehouden huerlieden deuren ende cameres open te doene ten 

verzoucken van de wake  

op de boete ende correctie van de wet  

Actum ut supra  

 

In verband met het drinken na de laatste ‘klok’ of de laatste klokslag – de waarden en de 

drinkers zullen de boete moeten betalen zoals bepaald in het reglement. Daarbij zullen de 

waarden moeten hun  deuren open doen op vraag van de wacht. Indien zij dit weigeren, 

krijgen ze een boete en worden bestraft door de wet.  

 

Beledigingen - SAP 467 - Resoluties - Folio 67 –  

 
 

Gheordonneert ende ghestatueert byden wet ende raden  

dat van nu voortan partien betrocken alhier in camer in materie van de injurie  

ende pays maken voor sententie –  

nyet boeten en zullen jeghens den heere volghens de oude costume danof hier voorseyts ghes-

useert –  

Actum den xxx in december 1551  

 



 
 

Gheconsenteert ende gheaccordeert byden zelve wet ende raden omme tappointement 

tdifferent tusschen Hendrick Dol ende Jacop Perssyn nopende den questie van Willem Dol 

- zynen zone –  

Ghebruk int selven spel te vieren dat Jacop Perssyn zal seffens een pandebrief op Ghelein 

Sherjanssone daerinne hy ghecondempneert es afgheven den ghezelscepene van de  Sint 

Jorisghilde – xxiiij pond parisis ende boven dien noch een  

 

 
 

Noch een letter van xij pond parisis ten laste van de stede 

Item es ooc gheconsenteert dat Hendrick Bol voor zyn … 

Zal hebben vande stede xxx pond parisis –  

Dies moet Persyn  

Ende dit al ghemerct dat de stede de persen … 

Waert zouyde d 

Actum ut supra  

 


