
[42]

Het wapenkabinet Laurijn, eertijds in de Brugse Sint-Jacobskerk.
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Het wa penk abi net Lau rijn
uit de Brugse St.-Jacobskerk

Pie ter Don che

O NLANGS KWA MEN WE IN BE ZIT VAN een (ver moe de lijk 18de-eeuw-
se) ing ekleurde tekening van een wa penkabinet van Jan Laurijn.
Een afbeelding ervan vindt men hier naast.1 Deze Jan Lau rijn was

burgemeester van het Noord kwartier van het Brug se Vrije in de ja ren 1634,
1635, 1641, 1642 en 1654. Al snel bleek, bij confrontatie met an dere bronnen,
er zich een pro bleempje voor te doen bij de volg orde van de kwar tieren. Voor
ons een re den om dit ten gron de uit te plui zen. Maar la ten we eerst de be trok-
ke ne na der si tu e ren.

De Brugse Laurijns

Jan Lau rijn be hoorde tot een voor aanstaande Brug se fa milie uit de 15de en
16de eeuw. De pa ter fa mi li as van de Brug se Lau rijns was Je ronimus Lau rijn
(over le den in 1509).2 Aan vankelijk ont vanger van het Brug se Vrije, werd hij
al snel raads heer, hof meester van de aarts hertog, ont vanger van de be den en
tresorier-generaal. In 1502 werd hij ge ridderd en ver eremerkt met het hals -
snoer van het Gul den Vlies. Hij was gouverneur van de jonge prin sen Ka rel
(de la tere kei zer Ka rel) en zijn broer Fer dinand, de la tere ko ning van Duits -
land. Zijn fa mi lie for tuin ver hoog de hij aan zien lijk door in dij king en en de cre-
atie van nieuwe pol ders in de del ta van de Schel de. Nog he den ten dage
herinneren na men van polders in Wa tervliet aan hem of zijn kin deren: de
St.-Je ro ni mus pol der, St.-Lau rein spol der, St.-Bar bar apol der en de Klei-
ne-Juffrouwpolder. Hij liet ook de kerk van Wa tervliet her bouwen en ligt er
ook be graven. Enkele van zijn na komelingen in de 16de eeuw wer den het mid -
del punt van de hu ma nis ti sche be we ging te Brug ge.

Zijn der de zoon Pie ter LAU RIJN (1489-1522) (op wie het eerste kwartier be -
trekking heeft) stu deerde met zijn broers te Leuven en te Bo logna. Zijn vader
had hem de ti tel van heer van Leest kens ge geven. Leest kens was een heer lijk-
heid van 210 ge meten met een slot toren op de grens van de pa rochies Moer -
kerke en Mid delburg-in-Vlaanderen. Daar had voor 1398 een Pie ter Bla delin
(zijn ge lijknamige zoon Pie ter was hofmeester van Phi lips de Goede en stich-
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ter van Middelburg-in-Vlaanderen) een kas teel gebouwd, waar hij de bij -
naam de Leest ma ke re aan over hield. Via de fa milies de Fe ver en de Baenst
was die heer lijkheid in de familie Lau rijn ge komen. Al op 27-ja rige leeftijd
kon Pie ter Lau rijn in 1516 bur gemeester van het West kwartier van het Brug -
se Vrije worden. Hij huw de in 1516-1517 met Elizabeth DON CHE (kwar tier
2). Zij kregen drie kinderen. Maar hij overleed, ver moedelijk aan de pest, al
vijf jaar later in 1522, nau welijks 32 jaar oud. Hij werd be graven in de Brug se
St.-Don aas ka the draal.3

Pieters twee de zoon, Mat hias Lau rijn, was ook al op jonge leeftijd en tot in
zijn laat ste le vens jaar (de pe ri o de 1546-1592) sche pen en ook her haal de lijk
bur ge mees ter van het Brug se Vrije. Hij huw de Ra de gon da DU QUES NOY
(kwartier 3), vrouwe van de ei landen van Wul pen, doch ter van Mat hijs, rid -
der.
Mathias’ vierde zoon, Je ronimus Lau rijn, heer van Leestkens en Schoondij-
ke, was lui tenant-kolonel in dienst van Spanje. Hij huw de Jo anna DE MOL
(kwar tier 5).
Jeronimus’ oud ste zoon, Jan Lau rijn erf de de ti tels van heer van Leestkens,
Schoondijke en van de ei landen van Wul pen. Hij huw de Ma ria de Vos van
Steenwyck. Op 23 ok tober 1640 werd hij tot rid der ge slagen.4 Hij over leed op
29 augustus 1659 en werd be graven in de Brug se St.-Ja cobskerk, waar zijn wa-
penkabinet in het koor werd opgehangen. Hij was de laatste van de Brug se
Lau rijns.5

Als ridder wer den in zijn wa penkabinet, naast het wa penschild, schildhou-
ders, helm, dek kleden en helm teken, dan ook alle at tributen van een rid der
opgenomen: het zwaard, de spo ren, de hand schoenen en een tabbaard, waar
het fa miliewapen op het kleed en de mou wen her haald werd. Der gelijke wa -
penkabinetten zijn typisch voor de 17de eeuw, zij wa ren oor spronkelijk drie di-
mensionaal (want zelf ge ëvolueerd uit in steen ge beeldhouwde
voorstellingen), maar wer den la ter ge woon vlak ge schilderd. In de late 17de

eeuw wer den zij meer en meer ver vangen door de meer be kende ruit vormige
rouw bor den.

Een ge ne a lo gisch pro bleem

Op onze te ke ning van dit wa penk abi net staan vol gen de kwar tier schil den:

LAU RIN DE MOL

DON CHE CLAER HOUT

DU QUES NOY DE BAENST

DE RAET VAN VIVE
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Jan Lau rijns wa penkabinet was ons reeds eer der be kend van andere voor stel-
ling en in ver za me ling en van graf schrif ten van Brug se ker ken:

- Stadsbibliotheek Brugge, Hs. 449, het zgn. handschrift de Hoog he, vo lu me
III, p. 154-155. Dit hand schrift is ove rigens sinds eni ge tijd in zijn to taliteit
ook raad pleegbaar op in ternet op het adres: http://www.his to ri sche bron nen -
brug ge.be.6

- Stads bibliotheek Brugge, Hs. 660 (circa 1800), fo lio 10.7

- Bi bli o theek Rijk sar chief Brug ge, C 68 (20 deel tjes), Aan te ken boek jes van J.
Gailliard (1801-1867) be treffende Brugse kerken, dl. 8, fo 154. 

- een graf schrif ten boek (18de eeuw) van enk ele Brug se ker ken op de vrije
markt.8

Bij een ver ge lij king9 van deze bronnen met onze te kening stelden we even wel
vast dat in al deze ver zamelingen tel kens de laat ste twee kwartieren om ge -
draaid zijn: in plaats van de Baenst – van Vive, ver melden deze ver zamelingen
steevast: van Vive – de Baenst:

LAU RIN DE MOL

DON CHE CLAER HOUT

DU QUES NOY VAN VIVE

DE RAET DE BAENST

Toch wel een op merkelijk ver schil. Met vier te gen één zag het er ons naar uit
dat onze aanwinst mis schien wel een te kening met een ge brek was… Toch
wilden we dit na der ve rifiëren om uit sluitsel te heb ben.

Stads bi bli o theek
Brugge, hs 449,
III, p. 155.
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Wie heeft ge lijk ?

Het lag voor de hand eerst de ge nealogie Lau ryn er op na te slaan in GAIL LI-
ARDS Bruges et le Franc. Daar le zen we dat Jan Laurijn, overleden in 1659,
een zoon was van Je ronimus Lau rijn en Joanna de Mol, zijn moeder een
dochter van Antonius de Mol en Anna de Baenst en deze Anna de Baenst een 
dochter van Jan en Elisa Van Vyve. Wat wel he lemaal in over eenstemming is
met onze te ke ning. Een ex tra ve ri fi ca tie in de ge ne a lo gie de Baenst in het zelf-
de werk10, be vestigde dit nog eens.  Dat maakt de stand vier te gen één dus.
Maar GAIL LI ARDs com pi la tie werk is ze ker niet al tijd even be trouw baar.11

Mis schien maak te Gail li ard een ver gis sing die hij in een an de re ge ne a lo gie
over schreef ?

Maar ook het in 1774 te Rot terdam ano niem uit gegeven werk Généa lo gies de
quel ques fa mil les des Pays-Bas noemt Jo anna de Mol, doch ter van Anto nius
en Anna de Baenst.12 Of vier te gen twee dus. 

Om elk mo gelijk kaf definitief van het ko ren te scheiden zijn ei gentijdse bron -
nen aang ewezen. Nu herinnerden we ons ooit in het Mu seum Merghelynck te 
Ieper een groot per kament uit 1651 ge zien te hebben be treffende een Lau we -
rin met niet min der dan 16 zeer fraaie heraldische voor stellingen van de kwar-
tie ren (in clu sief dek kle den en helm te kens en voor de be trok ken Lau rijn ook
nog de schildhouders).13 Het per kament geeft aan de link erzijde on der el kaar
vol gen de acht kwar tie ren (met ver mel ding van de fa mi lie na men), nl.: Lau we -
rin, Donche, du Qu esnoij, de Raet, de Mol, Claerhout, en ten slotte … de Baenst
en van Vyve! Dit do cument, ong etwijfeld uit het fa miliearchief van de Lau -
rijns zelf, be vestigt dus an dermaal onze te kening. Hier mee is de stand in mid-
dels vier te gen drie.

Zou een nog ei gentijdser do cument ons iets meer kun nen ver tellen, zo als bv.
Jan Lau rijns di ploma van rid der uit 1640? Soms ge ven deze diploma’s een re -
la tief om stand i ge si tu e ring van de fa mi lie. We had den ge luk: voor Jan Lau rijn 
werd er ruim een blad zijde aan be steed.14 En daar le zen we o.a. over hem: …
Que du côté Ma ternel il se roit issu de la noble & an cienne Fa mille de Mol en
nôtre Pays et Duché de Bra bant, étant de par sa Mere pe tit-fils de Mes sire Antoi ne
de Mol Che valier, & de Dame Anne de Baenst, le quel Mes sire Antoi ne se roit
mort en prison en la Vil le d’Ostende pour nôtre service, lors qu’icel le étoit en co re
occupée par nos Rebelles. Zijn ma ter ne le groot ou ders zijn dus: Anto ni us de
Mol en Anna de Baenst. Opnieuw een be vestiging dus dat een de Mol huw de
met een de Baenst en niet met een van Vyve. 

Aan zijn on for tuin lij ke groot va der heb ben we die be ves ti ging te dank en. Dat
deze te Oos tende in de ge vangenis over leed zal al licht be tekenen dat hij bij de 
be le ge ring en van die stad ge vang en ge no men werd door de wa ter geu zen.
Oostende werd im mers nog meer dan 20 jaar na de re conquista van de Zui de-
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lij ke Ne der lan den door Far ne se, ing ezet in 1583, be zet ge hou den door de
Protestanten (die over zee be voorraad wer den door de Noord-Nederlan-
ders), om pas in 1604 te val len.

Vier te gen vier is de stand in middels, maar de argumenten van de laat ste
groep we gen heel wat zwaarder, zo dat het ons nu wel ze ker lijkt dat onze te -
kening de goe de ver sie weer geeft …

Waar is de fout ing eslopen?

Wel licht gaan de drie laatst ge ci teer de graf schrif ten boe ken al le te rug op het
eerste: het handschrift de Hooghe.15 Graf schrif ten boe ken zijn veel al kri-
tiekloze ko pieën van el kaar. Op zich kan men de ma ker van een ko pie niet
verwijten dat hij reeds be staande fou ten over neemt (wel als hij er nieuwe zou
in tro du ce ren), want af ge zien van het reus acht i ge werk dat het zou be te ke nen
om al les te gaan ve rifiëren, is zulks ook niet steeds mo gelijk daar som mige
wapenborden, graf platen enz.. reeds verd wenen kun nen zijn. Bij een be zoek-
je aan de Brug se St.-Ja cobskerk ble ken daar slechts twee wapenkabinetten
bewaard gebleven te zijn, op gehangen ach teraan de kerk, links en rechts bo -
ven de kerk poort en bei de be trekking hebbend op de fa milie de Gros.16 Een
wapenkabinet Lau rijn viel er niet meer te bespeuren.

Maar wat in de wan deling steeds het hand schrift de Hoog he (SBB, Hs. 449)
genoemd wordt (en ook nog steeds op de web pagina) is in wer kelijkheid niet
het ori ginele hand schrift van Igna ce de Hoog he (+1715). Deze laat ste stel de
zijn verzameling (in vier vo lumes) sa men tussen 1698 en 1707, het Hs 449 is
hiervan enk el een laat 18de-eeuw se ko pie. 

Deze ko pie werd gemaakt door Mat hias van La rebeke en be vat naast de ko -
pieën van de vier vo lumes van de Hoog he nog twee vo lumes aan vullingen tot
1789.17 En deze ko pie is zelf ei genlijk al leen maar de ‘net’ ver sie, door een
scri bent-il lu stra tor ge maakt, van de klad ver sies van Mat hi as van La re be ke.
Een deel van zijn kladversies zijn nog be waard in de bi bliotheek van het
Groot-Seminarie te Brug ge. Maar in deze kon het be wuste wa penkabinet niet 
te rug ge von den wor den.18

Maar ook ori ginelen van de Hoog he zijn nog be waard! Twee de len ervan be -
vinden zich in de bi bliotheek van het Rijksarchief te Brugge.19 Het eer ste deel
wordt op het ti telblad ‘Twee de bouck’ ge noemd, het twee de deel ‘Vier de
Bouck’. Die twee vo lumes van groot for maat (23 x 38 cm) be vatten tal rijke
ingekleurde wa pens, maar het zijn dus slechts twee van ori gineel vier boe ken.
Gelukkig is het deel waarin de St.-Ja cobskerk be schreven wordt, be waard.
Op folio 38 vin den we daar een te kening van het wa penkabinet van Jan Lau-
rijn. De te kening stemt zeer goed over een met de ko pie in Hs. 449, tot en met
de plaat sing van alle at tri bu ten, ook de be gel ei den de tekst voor af gaand aan
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de te kening is woord voor woord de zelfde.20 Maar an dermaal zien we hier de
– ver keer de – kwar tier volg or de van Vij ve-de Baenst.

Maar zeer op merkelijk is wel wat we verd er le zen op fo lio 10 van een apart ge -
nummerd aan tal bladen on der de ti tel ‘Co hier be gra ving en …’ ach ter aan in
het zelf de boek, waar in ook nog een reeks graf mo nu men ten op ge te kend zijn.
Daar vin den we het grafmonument van zijn echtgenote Ma ria de Vos dit
Steenwijck (zij be hoorde tot een adel lijk ge slacht uit Gel derland), die een
jaar na haar echt genoot over leed op 24 de cember 1660. En daar onder staat
nog als op mer king vol gen de tekst be tref fen de haar echt ge noot: 

Mher Jan Laurijn, rud der, heere van Schoondijck, d’ey lan den van Wul pen,
Rood en huy se, etc.a, [door een an dere hand tus sengelast: schepen en oud
burghm(ees te)r ‘s Lants van den vrijen], over leet den 29 ougst 1659 ende weert
begraven met acht quar tieren die op sijn cabinet staen, te weten Lau rijn, Don che,
Duquesnoy, de Raet, de Mol, Claerhout,  en dan le zen we … de Baenst, van Vij-
ve.

Met an de re woor den: ein de lijk de kwar tie ren juist ge ci teerd! 

Het ziet er dus he lemaal naar uit dat in 1698-1707 Igna ce de Hooghe bij de sa -
menstelling van zijn handschrift een fout ge maakt heeft in de af beelding van
dit wa penkabinet, fout die sinds dien tel kens weer in minstens vier andere be -
ken de ko pie ën er van over ge no men werd…

De ne ven fi gu ren en de ac cu raat heid van de te ke ning.

Nu we aang etoond heb ben dat de kwar tieren in onze voor stelling de juis te
zijn en ook de ma ker van de fout kon ge ïdentificeerd wor den, kun nen we nog
even de ac cu raat heid op an de re pun ten onderzoeken.

De in leidende tekst van de Hooghe ver meldt: … een seeman met in zijn han -
den een sweert ende schilt, mits gaders een seevrauwe haer hair cam mende met
een spieghel voor te nanten. De Hoog he be schrijft de schildhouders, dus ze wa -
ren er wel de gelijk, maar hij te kende ze niet… En evenmin zijn ze ge tekend in
de eer ste twee ho ger ge noemde ko pieën. In de der de ko pie (deze van Gailli-
ard uit de 19de eeuw) staan ze er wel. Wel licht heeft Gail liard het ont breken
ervan op gemerkt en dit aang evuld in zijn te kening. De zeemeermin is ge te-
kend zo als in het helmteken, de zee meerman heeft een krom zwaard en een
rond schild met punt (een zgn. rond as21). (Waar om Gail liard echter in zijn te -
kening twee van de at tributen, nl. de hand schoenen en het zwaard op de zelf-
de hoog te als het schild en zijn schild houders plaat ste, in plaats van links en
rechts van de wa pentabbaard, zo als ge bruikelijk, is niet dui delijk.) De vier de
kopie lijkt slor dig uit gevoerd: de zee meermin lijkt zo waar van de helm af ge-
vallen want komt hier enk el nog voor (als enige) schildhouder, waar bij zij met
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de ene hand het schild vast houdt en in de andere een kam (die zij niet door
haar haar trekt) en waar bij ze haar spie gel bij haar val blijkbaar ook ver loren
geraakt is. Ove rigens zijn de her melijnstaartjes in het wa pen Donche in deze
tekening ook ‘afgevallen’. Deze tekening lijkt niet bijster nauw keurig.

Op onze te kening ko men zo wel helm teken als schild houders voor. De zee -
meerman heeft een drie tand in plaats van zwaard en schild. Op zich is dit niet
zo be lang rijk, een zee meer man wordt in de he ral diek ge brui ke lijk ge wa pend
voorgesteld, een drietand is ook een wa pen.22 De zee meermin als schild hou-
der houdt met de ene hand het schild vast en kamt het haar met de an dere
vrije hand. De zeemeermin als helm teken heeft nog een spie gel in de vrije
hand.
Maar zij staat wel nog ach ter twee rode vleu gels (in he raldische taal: een
vlucht van keel). Een vlucht
(zij het wel een ba nier vlucht
en de eer ste vleu gel van zil-
ver en de twee de van keel)
vinden we ook bij andere
Lau rijns: de ho ger ge noem -
de Pie ter, over leden in 1521
en zijn broer Mark over le-
den in 1540, bei den be gra-
ven in de
St.-Don aas ka the draal.23 Die 
vlucht is dus niet zo maar uit
de duim ge zogen.

Het al eer der ge ci teer de
werk je Généa lo gies de quel-
ques familles des Pays-Bas uit 
1774 be vestigt nóg meer die
vlucht. In dit werkje (zie de
il lu stra tie hier naast) wordt
elk van de 35 ge ne a lo gie ën
voor af ge gaan door een il lu -
stra tie met het fa mi lie wa -
pen. En daar zien we de
zee meer min in der daad ach-
ter een (ge wone) vlucht en
de ver ti ca le ar ce ring laat er
geen twijfel over dat bei de
vleugels van rode kleur zijn!
(zie af beel ding)
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Op onze voorstelling vin den we onder het schild ook nog een lint met de
spreuk Vi ri tus Inar duo (dap per heid in moei lij ke om stan dig he den). We heb ben
wel geen be vestiging in an dere bronnen ge vonden dat Jan Lau rijn deze wa -
penspreuk voer de, maar het is on denkbaar dat de te kenaar zo maar een wa -
penspreuk zou toe gevoegd heb ben als hij ze ook niet daa dwerkelijk ge zien
heeft.

We kun nen dan ook niet anders con cluderen, in acht ge nomen al het voor-
gaande, dat het er erg op lijkt dat onze voor stelling de meest ac curate van al -
le maal is.
Op onze tekening ziet men bo venaan ook duidelijk een balkon (afdakje),
zoals ge bruikelijk in een echt hou ten wa penkabinet en het hout werk is ook in
donkerbruine kleur voor gesteld. Dit laat zelfs ver moeden dat onze te kening
misschien wel recht streeks naar het ori ginele wa penbord ge maakt werd en
niet naar een an dere tekening uit een of an der hand schrift.

Wat dus op het eer ste ge zicht een wat ge brekkige te kening leek, blijkt nu be -
trouw baar der te zijn dan alle an de re ons be ken de voor stel ling en.

Eind no ten

1. De te kening is ing ekaderd ach ter glas. Voor het ne men van de foto moesten we
het om re flectie te ver mijden, uit schui ne hoek fo tograferen, van daar dat het op de
foto - ondanks het feit dat hij met de computer werd ‘bijgewerkt - naar on der toe
een beet je smal ler is, maar niet in werkelijkheid.

2. Over de familie Lau rijn, zie Na ti o naal Bi og ra fisch Woor den boek, dl. 7, Brus sel,
1997 en de tal rij ke daar ge ge ven li te ra tuur re fe ren ties. 

3. Over Pie ter Lau rijn en Eli zabeth Don che, zie: P. DON CHE, Ge schie de nis & Ge ne a -
logie van de familie DONCHE 1365-2004, 2 vols., Ber chem, 2004, I, pp 286-293.

4. P. JANS SENS, De evo lutie van de Bel gische adel sinds de late mid deleeuwen, Brus sel,
Ge meen te kre diet, 1998, p. 433.

5. J. GAIL LI ARD, Bruges et le Franc ou leur ma gistrature et leur no blesse, avec des
données his to ri ques et généa lo gi ques sur cha que fa mil le, 5 vols. + suppl., Brug ge,
Edw. Gailliard, 1857-1864, dl. I, p. 367. Zijn eni ge zoon over leed voor hem.

6. Ook be reikbaar via de web pagina ‘Genealogie in België’, http://www.con-
nect.to/ge ne al be, in het linkermenu on der ‘Historische bronnen’.

7. P. DON CHE, ‘Enke le Brug se graf schrif ten boe ken uit ca 1800 en hun sa men stel ler’, in:
Bie korf, jrg. 104, nr. 3, Brugge, 2004, pp. 279-287. Hs. 660, 607 en 691 van de Brugse
stads bi bli o theek zijn alle ko pie ën ge maakt door Jo an nes Bap tist Don che (1737-1810).
De aanhef van Hs 691 vermeldt expliciet de ko piist en ook dat dit een ko pie is van het
hs. de Hoog he, verd er aang evuld tot 1802.
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8.  (febr. 2005) Antikwariaat Brecht Devroe, St.-Jansstr. Brus sel, een ing ekleurd re -
gister 305 x 195 mm, fo 72.

9. Er be staat ook nog een ko pie van de vo lumes III (waar in o.a. de St.-Jacobskerk in 
behandeld wordt) en V van het hand schrift SBB, Hs 449 in het Fonds Goet hals, nrs. 
1658-1659. Dit heb ben we niet ge raadpleegd: gezien vol gens de be schrijving in de
inventaris van het Fonds Goet hals, het ti telblad van deel III letterlijk de ti telbe-
schrijving uit de ko pie van de Hooghe/Van La rebeke over neemt, heb ben we alle re -
denen om aan te ne men dat deze ko pie ook de zelfde volg orde van kwartieren geeft.

10. Dl. I, p. 36.

11. Wat zacht uitgedrukt is, want er wordt ook wel in an dere bewoordingen over ge -
zegd ‘we me lend van de on nauw keu rig he den’ (CH. VAN RE NYNGHE DE VOX VRIE in
Ta blet tes des Flan dres).

12. [ DUM ONT ], Généalogies de quelques fa milles des Pays-Bas, dresses… mss de Ca -
set ta, But kens, d’Assignies, moi ne de Cam bron, Le Blond et d’aut res…, Amster dam,
1774, p. 146-155.

13. Afme tingen 40 x 50 cm, ing ekaderd. Tus sen twee rij en wa penschilden staat een
Latijnse tekst over de Fa mi lia Lau we ryn ex Wa ter vliet en van da tum de ci ma quar ta
July anno mil le si mi sexen te si mi quin qua ge si mi pri mi. De kwar tieren rechts zijn: Vos
de Steenwyck, Iuer Sum (in het ori ginele hand schrift de Hooghe (zie verd er), la zen
we von Ju er sum of von Itter sum), Bel linckhau sen, Cat ter bach, Ghy sel le, Ma sche -
reel, Mil lecamp, Hese. Dit heeft dus be trekking op Jan Laurijn zelf of een van zijn
kin de ren.

14. J. LE ROUX, Re cu eil de la no bles se de Bour gog ne, Lim bourg, Luxem bourg, Gu el-
dres, Flandres, Artois, Hay nau, Hollande, Zeelande, Namur, Maines et autres pro vin-
ces de Sa Majesté Catholique …, (Lil le, 1708), Brussel, t’Serstevens, 1715, pp.
267-268.

15. Voor het twee de is dit zeker: zie onze voetnoot ho ger. Voor het der de is dit zeer
waar schijn lijk ge zien deze no ti tie boek jes in de 19de eeuw wer den sa mengesteld, dus na -
dat de ver niel zucht van de Fran se re vo lu ti o nai ren al over al voor stel ling en van fa mi lie -
wapens had doen verdwijnen.

16. Bei de met tel kens acht kwar tie ren (ver schil lend tus sen bei de wa penk abi net -
ten). Het link se be vat cen traal enkel een wa pentabbaard, het rechtse be vat cen traal
een helm, schild, zwaard, hand schoenen en spo ren. Over de familie de Gros (van
azuur met een keper van goud met drie schuinkruisjes van zilver), wel doeners van de
St.-Ja cobs kerk, zie J. GAIL LI ARD, Bruges et le Franc, dl. 3, pp. 39-56.

17. Ta blet tes des Flan dres. Tome I, CH. VAN RE NYNGHE DE VOX VRIE: ‘L’épitaphier 
de Bruges’, p. 316-323.

18. Handschriften S92 en S93, be vatten voor al graf schriften uit kloosters en hospi-
talen in Brugge en enk ele pa rochies nl. St.-Anna (S92), O.L.Vrouw (S93) en een
paar parochies bui ten Brug ge. Het ge deelte over de St.-Jacobskerk telt slechts drie
pagina’s, twee over de kerk en één over het kerkhof. In de veel dunnere band S94,
verdere aan vullingen uit 1791, komen de mees te Brug se pa rochies en op nieuw
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enkele kloosters aan bod (in lichtingen van Archivaris E.H. K. Priem, waar voor
onze bes te dank).

19. Rijksarchief Brug ge, bi bliotheek, E 68/6 en E68/7 (oud num mer: D. 246), 2 dln.
(deel 1: St.-Walburga, fo 19v: St.-Gillis, fo 34v: St.-Jacob, fo 58v: St.-Anna, fo 70v:
St.-Cathelijne, folio’s 72 en 72v zijn blanko, op folio’s 73 tot 75 vin den we aanvul-
lingen voor St.-Walburga, St.-Gillis en St.-Jacobs, folio’s 76v tot 77v zijn blanko,
folio’s 78-80v zijn een al fabetische naam tafel. Daar na vol gen nog folio’s ge num-
merd 1 tot 20 onder een ti tel ‘Co hier Beg ra ving en..’ met ge gevens uit St.-Donaas,
St.-Sal va tors, O.L.Vrouw, St.-Wal bur ga, St.-Ja cobs, St.-Gil lis, Au gus tij nen, Car-
mers, Pre dik he ren, Re col lec ten, Eeck hout te ab dij, Dis cal sen, Je zu ïeten (+Ali bi)
en Ja cobinessen en nog een grafschrift uit Rij sel St.-Mau rits be treffende zijn moe -
der lij ke fa mi lie. Het an de re be waar de deel be treft de Brug se vrou wenk loos ters, ab-
dij en, hos pi ta len en ka pel len, folio’s 65-66v zijn een al fa be ti sche naam ta fel, folio’s
67 tot 76 zijn blanko, daar na vol gen op folio’s 76v tot 85v nog enk ele ker ken uit het
Brugse Vrije, Gis tel, Boe schepe, Wes touter en Boe zinge en van af fo 89 enkele uit
Gent).

20. Boven den voor seyden sercksteen wat naer der den au taert hanght het ca binet van -
den voor seyden mher Jan Laurijn, rudder, etc.a., met acht quartieren ende een see man
met in sijn han den een sweert ende schilt, mitsgaders een see vrauw haer hair cam mende
met een spieg hel voor te nanten.

21. C. PAMA, He ral diek & ge ne a lo gie, een en cy clo pe disch va de me cum, Utrecht/Antwer-
pen, Het Spectrum, 1969, heruitgave (ge heel her ziene druk) als Pris ma van he ral diek &
ge ne a lo gie, Utrecht, Het Spec trum, 1990, p. 223.

22. Ook met drietand voor gesteld in C.A. VON VOLBORTH, He ral dry, cus toms, ru les
and styles, Poo le Dor set, 1981.

23. J. GAIL LI ARD, Inscrip ti ons funérai res et mo nu men ta les de la Flan dre oc ci den ta le
avec des données his toriques et généa logiques. Arron dissement de Bru ges. T I, 1e p.,
Bruges. Egli se de St.-Donat, Egli se de St.-Walburge, Brug ge, Edw. Gailliard, 1861, pp. 
159-160 en in SBB, Hs. 595 (Molo), I, p. 412, be trekking heb ben op de ho gerge-
noem de Pie ter Lau rijn (af ge beeld in: V. VER MEERSCH, Graf mo nu men ten te Brug ge
voor 1578, 3 vols., Brugge, Raa klijn, 1976, 526).
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