
 
 

 

 

 

(bron: RAK = Rijksarchief Kortrijk, Akten en Contracten,  arch 129 filmperiode 1694-1697  datum 6-11-1694  folio 35recto) 

Met dank aan Marc Luyckx 

Samenvatting:  

Om priester te worden moest je voorzien zijn van een titel of inkomen. De gewoonlijke 25 ponden 
grooten vlaams per jaar werd betaald door de familie tot de bisschop de priester ergens benoemde op 
een parochie en voldoende inkomsten had om van te leven. 

Bemerk dat zoon Michiel Ghesquiere koopman en weesheer was van de kasselrij Kortrijk. De functie van 
weesheer was zeer belangrijk. Deze welstellende familie met aanzien kon het zich permitteren een zoon 
priester te laten worden. De toekomstige priesters van het Kortrijkse gingen meestal naar het bisdom 
Doornik of Ieper, per uitzondering eens naar Gent. 

De zoutziederij heet De Nobele en lag in de Leyestraat in Kortrijk. 

 

 

Priester worden in 1694 



 

 

 



Omzetting: 

Allen etcetera = Allen die dese presente lettren zullen sien ofte hooren lesen  Saluut 

Allen etc., dat compareerde sieur Hyppolite Ghesquire coopman ende zoutsieder binnen deser stede (= 

Kortrijk) te kennen ghevende dat meestre Dominicus Ghesquiere synen sone van intentie wesende sigh te 

begheven tot den priesterlycken staet, hy daer toe niet en conde worden ghepromoveert ten sy alvooren 

wesende voorsien van behoorelycken tytel, dienvolghende soo heeft den comparant (= Hyppolite) om 

hem dienangaende behulpsaem te wesen, mits desen verkent op hem ende al het syne aen ende ten 

proffytte vanden selven synen sone eene lyfrente van 25 ponden grooten vlams t’sjaers onlosselyck die 

inganck nemen sal ten daghe van syne wydinghe totte gheestelycke orders ende alsoo voorts continueren 

van jaere te jaere emmers tot alderstont hy van anderen souffisanten tytel ten contentemente van syne 

gheestelycken heuverheyt sal wesen voorsien, ende tot versekerthede van dien heeft hy comparant 

ghebrocht in onse schepene handen een syn huys ende erfve ghenaemt De Nobele wesende eene 

zoutsiederye staende ende ligghende inden wyck van Pamele deser stede op d’oostsyde vande Leystraete 

tusschen t’huys ghenaemt De Trompe over een syde, ende t’ghone De Lelie over andere metten 

achterhuyse daer mede gaende voorhoofdende op Den Broel appendentiën en dependentiën mitsgaders 

de 2 zoutpannen halaem ende ustencilen dienende tot het zoutsieden, alleenelyck belast met cleene 

rentkens van oude tyde daer uytte gaende bedraeghende in 7 partien alles t’saemen een pont groote 

t’sjaers sonder meer volghens den sekerbouck deser stede, belovende den comparant dat hy de 

voorseyde opghebrochte panden niet en sal vercoopen nochte veraliëneren newaere met voorgaende 

speciael consent van syne Hooghweerdicheyt den Bisschop van Doornick onder wie den voorseyde synen 

sone staet gheordonneert te worden, ende dat hy oock andersins voorsien waere van ander souffisant 

gheestelyck beneficie in het onderhouden ende volcommen van al het welcke heeft hy comparant 

voorders verbonden synen persoon ende goederen present ende toecommende mitsgaders de ghone van 

syne hoirs ende naercommers elck van hemlieden in syn particulier ende in solidum, consenterende 

mette voornomde syne opghebrochte panden hier inne ghecondemneert te worden op heerelycke 

executie ende wy schepenen voornomt hebben dienvolghende den comparant mette selve syne 

opghebrochte panden daer inne alsoo ghecondemneert op heerelycke executie, ende voorts hier mede 

comparerende  sieur Michiel Ghesquire fs (= filius = zoon van)  den voornomden Hyppolite  coopman ende 

weesheere deser stede heeft verclaert sich te constitueren subsidiairelyck seker ende borghe voor de 

jaerelycsche prestatie vanden voornomden tytel met belofte ende onder het verbandt van synen persoon 

ende goederen present ende toecommende als naer rechte. 

Faict den 6  9bre= novembre 1694 present d’heeren Robette ende Demeestere, schepenen. 


