
Twee bronnen van vóór de Wervikse parochieregisters   

Wervikse “roodenbouck” en Wervikse disrekening uit 1578-1579 

 

A. Vooraf: grafschriften in de Sint-Medarduskerk 

Figuratief plan van Wervik uit 1649, gemaakt door Johannes Blaeu - Gedrukt door Sanderus in Flandria Illustrata. 

Willem Ghesquiere bewoonde vóór 1482 een hofstede met 8 c landts in de Wervikse Leystrate. 

 

Onder nummer 29 : Van Wullem Geschierre ende Jakemine van Dale zij wijf en over alle 
huerleder kinderen...ten graeve gaen tusschen Sent Vincents outaer ende Sente Aechts outaer.  

Onder nummer 49: Van Jacob Ghesquiere ende Marie Thevelins sij wijf... ten graeve gaen voor 
Sente Aernouts Capelle neffens de saercke van dher Merlin Ghesquieres, wijlent prochiepape van 
Wervicke saligher memorie.(1529). 

Bemerkingen: 

- Zoals overal was ook de Sint-Medarduskerk getooid met een ganse reeks altaren waarbij telkens een 
offerblok klaar stond. Er zijn maar 8 zijkapellen en dus kon ieder stukje muur buiten de zijkapellen ook 
dienen om er een altaar tegen te laten leunen.   

- Jammer genoeg is het overgrote deel van onze historische grafstenen verdwenen bij de meerdere 
vernieuwingen van de kerkvloer. 

- Als Wullem Geschiere en zij wijf begraven werden vóór 1737 dan zal “Sent vincents” ons problemen geven 
want Sint-Vincentius a Paulo werd pas heilig verklaard in 1737. Daar hij een vereniging van vrouwen 
oprichtte om armen en zieken te verzorgen (voorlopers van de Dochters van Liefde) werd hij hier bijzonder 
vereerd door de nonnen van de “Klytschole” (die ieder jaar een bijdrage vrijmaakten om een mis ter ere van 



die Sint-Vincentius op te dragen. Ook de naam van het nu verdwenen Sint-Pol komt van Sint-Vincentius a 
Paulo. Sint Vincent a Paulo kan dus niet. St Agatha leefde in de 3de eeuw. 
Dus moeten we op zoek naar een andere heilige met naam Sint Vincent. 

- Sent Vincents outaer ende Sente Aechts outaer zijn  blijkbaar langs de zuidzijde van de kerk, altaar is 
naar het oosten gericht.  
 

Agatha van Catania (ook van Palermo), Sicilië, Italië; † ca. 250.       Sente  Aechts  

Het is wel heel waarschijnlijk dat het altaar van de Heilige Agatha (sterk vereerd tegen brand, pest, hongersnood,…) 
bedoeld werd met “Sent Aechts outaer”.  Agatha van Catania (ook van Palermo), Sicilië, Italië; † ca. 250.  

Feest 5 februari 

Agatha was, volgens de legende, een beeldschone 
jonge christenvrouw uit Catania op Sicilië. Omdat ze 
weigerde de minnares te worden van een landvoogd 
liet hij haar vreselijk martelen. Zo meende hij haar te 
kunnen dwingen om haar geloof te verzaken. Toen 
dat niet lukte sneed men haar de borsten af en toen 
ook dat niets hielp, liet hij haar doden door haar over 
brandende kolen te trekken. 

Zij wordt afgebeeld als jong meisje in Romeinse kledij 
met martelaarspalm en -kroon en een tang. Op een 
schaal of op een boek draagt ze haar beide 
afgesneden borsten. 

                 

 

 

Vincentius van Zaragoza, Valencia, Spanje; † 304.                          Sent  Vincents 

Feest 22 januari  

Volgens de legende is Vincentius samen met zijn 
bisschop Valerius van Zaragoza gevangen genomen 
tijdens de christenvervolgingen aan het begin van de 
4e eeuw onder keizer Maximianus (284-305). De 
stadhouder, Dacianus, resideerde in Valencia en liet 
ze daar aan zich voorgeleiden. Ze werden in de kerker 
geworpen met de bedoeling dat ze de hongerdood 
zouden sterven. Na geruime tijd nam Dacianus aan 
dat ze lichamelijk behoorlijk verzwakt en uitgeput 
waren en de dood al in de ogen zagen. Toen liet hij ze 
voor zich verschijnen om ze over te halen hun God af 
te zweren. Maar beiden bleken nog kerngezond en in 
blakende conditie.   

Vincentius wordt afgebeeld in levietenkleding of 
diakendalmatiek, meestal met een rooster, en soms 
met een raaf. 

 

 



 

Grondplan van de Sint-Medarduskerk in Wervik: De 
donkerste gedeelten zijn van de 14-15de eeuw; die 
bouwsels moeten door onze oudste Wervikse 
voorouders in de 15de eeuw geweten en gezien 
hebben.  

De kerk is een georiënteerd gotisch bidhuis van het basilicale type met kooromgang, transept, driebeukig schip en 
westtoren. Het is één van de ruimste bidhuizen in het zuiden van West-Vlaanderen met zijn 81 meter lang, 37 meter 
breed en 86 meter hoog. 

Bouwgeschiedenis van de Sint-Medarduskerk, opklimmend tot begin 13de eeuw.  

Door bevolkingstoename - economische bloeiperiode! - werd de toenmalige Sint-Maartenskerk op het gelijknamige 
plein te klein. Circa 1214, bouw van een nieuwe parochiekerk, toegewijd aan Onze-Lieve-Vrouw Hemelvaart en de 
Heilige Medardus, aan de linker Leie-oever; van dit vroeg-gotisch bidhuis met driebeukig schip en koor, bleef de 
crypte (tweede helft 13de eeuw) onder de huidige zuidelijke kooromgang bewaard. Verwoesting door de Franse 
troepen in 1382, waarna onmiddellijk bouw van de huidige kerk op dezelfde plaats en volgens A. Sanderus (1641), 
was het dubbel zo groot als de vorige. Volgens een octrooi van 1414, kerk toen praktisch voltooid en toren in aanleg. 
Laatst genoemde blijkbaar af in 1433. 

Plundering en ingrijpende vernielingen tijdens de godsdienstoorlogen, 1566, 1579... tijdelijk gebruik als 
verdedigingspunt door de malcontenten, en brand in 1580-1581 deden het kerkgebouw daveren. 

In de loop van de 17de eeuw, werd het herstel van het bidhuis aangevat, waarvan volgens octrooien van 1608 tot 
1620 nog slechts de buitenmuren en een gedeelte van het dak aan de zuidkant bewaard zijn gebleven. 

(uit: https://inventaris.onroerenderfgoed.be/erfgoedobjecten/32913 

 (FOTO: ERIC VANTHOURNOUT) 



B. Wervikse “roodenbouck” 
 

“In de sacristie van de Sint-Medarduskerk in Wervik is een document bewaard gebleven dat ons leek te verdienen 
om aan de oudheidkundige kring te worden toegewezen. Het is een register gebonden in bruin leer op houten 
planken, versierd met ijzer, voorzien op de hoeken met een koperen sluiting. Het bevat 139 vellen perkament van 12 
papier in het formaat 38 x 19 en is geschreven in de Vlaamse taal. 
De opstelling ervan, zoals we leren uit de inscriptie van de eerste pagina, werd op 12 augustus 1414 besteld door de 
Meesters en Ontvanger van de tafel van de Armen (later genoemd: den disch) van Wervik. …” 
Het ganse werk is op microfilm raadpleegbaar in het Kortrijkse Rijksarchief. 
 

        (bron: Pinterest)

 

 

Zo moet het boek er hebben uitgezien: voorbeeld van een analoog register gebonden in bruin leer op houten 
planken, versierd met ijzer, voorzien op de hoeken met een koperen sluiting 

 

 

    kaart van Wervik anno 1560 









 

 

 





 

 

Vermelding in het "roodenbouc" (folio 65 verso en 95 verso): Datum: 1482 overlijden 
Willem Ghesquieres; rente: 4 ponden parisis,; bezet: 19 c land Overleie, genaamd "de 
Crayacker"; dag: vijfden dag van augustus; Dienst: Kaarsen 3 schellingen, in de kaarsen 
6 deniers- offerbrood : 6 deniers in tarwebrood gelegd op een tafel voor het hoofdaltaar - 
priester : 1 schelling 6 deniers en nog 6 schellingen voor de priester of zijn stedehouder, 
voor de misdient, 2 maal ten grave gaan en helpen lezen misrere mei deus en 



deprofondus. - college : tot 13, elk 1 schelling 6 deniers (max 19 schellingen 6 deniers.) 
-diaken, subdiaken : elk 6 deniers (1 schelling) - klerken : met oversloppen, elk een 
witbrood van 2 miten/stuk (totaal 3 schellingen) - koster : 2 schellingen voor 3 x te 
luiden. - stallichten : 1/2 pond was te stellen door de dismeesters op het graf (5 
schellingen). Armendis : de tafel dekken "naar oude coustume" met 30 tarwebroden van 
1 schelling./stuk. Van welke provenen het Geesthuis er twee krijgt, de nonnen van het 
hospitaal twee, de Grauwe Zusters ook twee, de naaste vrienden 6 (om uit te delen naar 
hun goedwil. De andere 18 provenen, elk dismeester drie (= 6 dismeesters). Nog een 
stoop wijn op de dis (8 schellingen). 

Speciale clausules: de 4e augustus, "onze vrouwe avondvandersnee" zal men zingen na 
de vespers viligie met 3 lessen met het gehele koor, daarna gaan naar het graf tussen de 
altaren van Sint-Vincenten Sint-Aechte (Zuidzijde) en daar lezen een "misereremei 
dominus" en een deprofondus.  

s’ Anderendaags voor de hoogmis zal men zingen commendatien met een zingende mis 
van requiem. De terminaris die de zondag ervoor zal doen lezen over de zielen 1schelling 
6 deniers. 

 

 

Vermelding van een jaargetijde in het "Roodenbouc": (folio132 verso) Augustus, 
Oustmaent, heeft xxxj daghen, V, Willem Ghesquiere heer Merlin Ghesquierre. 

 
Vermelding in het "roodenbouc" (folio 94 verso): overlijden Merlin Ghesquiere, 
presbitre. Datum: 1512 - rente: 7 ponden/jaar rentebrief. - Dag : "Onze Vrouwdag van 
dersnee" (=7de augustus). - Dienst : Priester: 2 s. en een witbrood van 1 schelling. 6 
deniers. voor het afkondigen. 1 schelling en 1 witbrood van 1 schelling 6 deniers voor de 
hoogmis. College : 14 schellingen; Diaken/subdiaken : met twee priesters 6 schellingen 
witbrood en 4 schellingen; geld. Koster : 6 schellingen voor het luiden. Klerken 5 
schellingen; Stallichten 6 schellingen voor was en stallichten. Armendis : om de zieken in 
het Geesthuis twee witbroden van 1 schelling/stuk "ende tjoncwijf over dat ze bringhen 
zal camercruyt of ander pryeel omme in te kercke te stroyene ooc een witbroot van 1 
schelling, komt samen 3 schelllingen parisis.  

Speciale clausule : De organist 2 schellingen, de baljuw van de kerk 2 schellingen, de 
onderkoster 2 schellingen. De nonnen van het Gasthuis en de Grauwe Zusters elk 1 
schellingen een witbrood van 1 schelling. 

 

 

Vermelding in het "Roodenbouc" - vermelding van de jaargetijden: (folio 131 verso), 
julius, Hoymaent, 31 daghen; XXV, Jacob Ghesquierre ende Marie Thevelins. 

C. Wervikse disrekening uit 1578-1579 

(Bron: Oud Stadsarchief Wervik, inventarisnummer 223) 

Een disrekening geeft de jaarlijkse financiële balans van inkomsten (pachten, erfenissen, 
aalmoezen, opbrengsten van collectebussen in kerken en herbergen...) en van uitgaven 
(begrafenissen, brood, herstelling van huisjes) weer. Het betreft dan dikwijls kerkrekeningen van 
voor het begin van de parochieregisters. Daar de kerk destijds heel wat bezittingen had vindt men 
met wat geluk een voorouder terug bij de pachters. Ambachtslui passeren eveneens de revue. Indien 
je voorouders tot de armste van de parochie behoren, heb je veel kans  die terug te vinden in de 
disrekeningen. Ook ‘de disch’, een soort voorloper van onze huidige OCMW, bezat landerijen, we 



kunnen hier dus hetzelfde verhaal brengen. Er is nog veel meer te ontdekken in die Kerk- en 
disrekeningen. 

 

Ontfaen van Matelijn Ghesquieres over Christiaen Dael omme tbezit van Jan Van Thielt:  

15 schellingen parisis. 

 

Ontfaen van Matelijn Ghesquieres over wijlen Christiaen Dael ende daer te voren over Caerle vanden 
Bulcke sprekende up 15 c lands:  

35 schellingen parisis. 

 

Ontfaen van Matelijn Ghesquieres over Christiaen Dael waerop men doet tjaerghetide van Jan van 
Ghendt: 

15 schellingen parisis 

 

Ontfaen van dhoirs vande weduwe van Maerten Ghesquiere commende van Jan de Bus, vanden 
huuse ende erfve daer zoe inne wuent: 

3 schellingen 10 deniers parisis 

 

Ontfaen van dhoirs vande weduwe Willem van Alderwerelt over de weduwe Wygant Ghesquieres  
van een stick lants genaempt tpanlandt. 

 

Ontfaen vande weduwe en hoirs van Jan vande Lanotte vander stede die den voornoemde Jan 
cochte jegens Joos Ghesquieres:  

3 ponden 10 schellingen parisis 



 

Ontfaen van de weduwe van Jan Ghesquieres filius Noel ter cause van een rente van 6 ponden parisis 
tjaers te lossene den penninck twintich bezet up 5 c landts naer tuutwijsen vande wettelicke 
chiartere, valt den iiij in septembre: 

6 ponden parisis. 

 

 

 

 

Betaelt tsinte Jacob tsinte Christoffels dach om 't jaergetide van Jacob Ghesquieres ende Marie 
Thevelins zijn wijf den prochiepape 6 schellingen, de collegie 24 schellingen, den terminaris 2 
schellingen; diaken ende subdiaken elck een witbroot van 6 deniers tstick, de kinderen een witbroot 
4 schellingen, den coster, ondercostere ende bailliu vande kercke elck een wit broot van 6 deniers 
tstick, voor twee stallichten 8 schellingen den zancmeester met zes clerexkens 2 schellingen den 
tonneur ende bascontere elck 1 schelling, d'organiste metten blazere 2 schellingen 6 deniers, ten 
dissche dertich taerwebrooden van 1 schelling tstick ende op elk 1 schelling in ghelde, de costere van 
ludene 6 schellingen compt 5 ponden 19 schellingen parisis. 

 

 

 



 

Betaelt den 5e in ougste jaergetijde van Wullum Ghesquieres. Diaken ende sub-diaken elck 6 deniers, 
eenen pot wijns 8 schellingen; voor twee stallichten 6 schellingen; ten dissche in tarwenbroot 30 
schellingen in gheldt, 30 schellingen. De kinders in witbroot 4 schellingen; den terminarus 1 schelling 
1 denier; den costere van ludene 2 schellingen. Compt 5 ponden - neandt 

 

 

Betaelt tenzelven daghe (den 5e in ougste) over tbezet van dher Merlen Ghesquieres den 
parochiepape 2 schellingen ende een witbroot van 6 deniers; diaken ende subdiaken, den priester 
die de hochmesse doet met twee coristen, elckeen witbroot van 6 deniers ende 1 schelling ghelde, 
den costere ende bailliu vander kercke elck een witbroot van 1 schelling, den ondercostere ende drie 
clercxkens die gheven elck een witbroot van 6 deniers, de kinders een witbroot 5 schellingen, de 
graeuzusters ende nunnen elck een witbroot van 1schellingen ende 1 schell in ghelde. Int 
Gheesthuus twee witbrooden van 1 schellingen tstick, voor twee stallichten 6 schellingen noch zeven 
priesters elck een witbroot van 1 schelling tstick ende 1 schelling in ghelde, de organiste een 
witbroot van 1 schelling ende 1 schelling in ghelde compt. 

 

(met dank aan Dhrn Steven Masil, Bernard Delvoye, Luc Petillion, E.H. Marc Verhaegen, Luc Mansis,  

en Dhr en Mevr Ronny Van Biervliet-Francoise Bonduelle). 

 

 

 

 


