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1. De brief van Jan Vernimmen 1680:
transcriptie van de originele akte

Akte 1: bovenste segment  (RA-Gent)

Hoochballiu ende hooftschepenen 
alvooren hierop te desponeren 
ordonneren den suppliant te  
volcomen aen het eerste articele Aen mijn edele heeren hoochballiu 
van het placcaet ende hooftschepenen van den lande 
ofte ordonnantie van de van waes 
Eerthertogen in date lesten 
augustij 1608 
Collegie  
15-9bre 1680
Ramont

Supplierende verthoont reverentelijck Jan Vernimmen 
gheboren binnen de prochie van Elversele dat den 
suppliant, sijnde geweest eenighe jaren uuyt dezen lande, 
hier is wedergekeert ende onder andere binnen 
tselve heeft gheassisteert den schoolmeester aldaer omme 
te leeren lezen ende schrijven de jonckheyt aldaer. 
Tis gebeurt dat den suppliant sonder factantie gesproken 
hem heeft op het segghen van vele deghelijcke lieden 
aldaer capabel bevonden omme selfs op te rechten 
eene schole omme aldaer te onderwijsen de jonckheyt  
soo inde poucken van het geloove als omme te leeren 
lesen, schrijven, cijferen als anderssints. Dwelck den suppliant 
nu gecoutumeert hebbende eenighen tijt, soo ist dat hij 
hem daer over uuit gheactioneert ende geciteert  
voor het gheestelijck hof, sekerlijck op het versoeck vanden 
voorschreven eersten schoolmeester,midsgaders vanden pastoor. 
Van aldaer sijne creature omme hem suppliant deze 
voor te lichten ende dat op het specieus pretext 
dat hij niet en soude apparentelijck tot het houden vande 
selve schole bijden heer scholaster geexamineert wezen 
ende daer toe bij hem gheadmiteert, dan alser tselve 
geen ordoniare en is, vele min(?) dat die van het 



FV-LvW 
4 

gheestelijck hof daer fet(?) souden inne hebben te segghen. 
Midts datter niet eenen scholmeester binnen dezen 
lande bij die van het voorschreven geestelijck hof ofte 

Pag.2 
scholaster en is gheadmitteert maer dat tselve  
privatelijck compiterende aen uwe edele heeren 
als policimeesters van dezen lande, die de macht 
alleen hebben van alhier te examineren alle soorten 
van ordonantien politicque tot directie ende 
beste governe van het selve ende dat die van 
het gheestlijck hof niet allen en hebben alhier 
te segghen, maer op uwe edele hauthoriteyt coomen(?) 
impeteren omme alsoo hunlieden juridictie te vernaederen 
ende oock omme op de fatuele clachten van eenighe 
quade gheaffectioneerde quaedtsidigs ordre te 
stellen op eenich onwaerachtich te kennen geven. 
Soo heeft den suppliant in raede gevonden alle tselve 
aen uwe edele kenbaer te maecken ende hem te 
keeren tot de selve 
Biddende seer ootmoedelijck believe gedient 
te wezen voor soo vele het moet sij den suppliant 
tadmitteren binnen de selve prochie als schoolmeester. 
Midts doende de devoiren daer toe staende soo 
daer eenighe sijn te doen, als genoech blijckende 
bijde annexe reglemente ende attestaturen vande meijer 
schepenen ende de gemeynte vande voorschreven prochie 
van suppliants capasiteyt ende comportament. 
Midsgaders voor soo vele het moet sijne aen die vande 
voorscheven gheestelijcken hove kenbaar te maecken 
dat de keurbroeders omme daghelijcke redenen 

Pag.3 
volghens de previlegien, keuren ende voorgeboden 
van dezen lande voorseyt ofte ontrent u edele collegie 
niet betreckelijck en sijn in gelijcke materie, 
omme die voorschreven redenen, soo bij henlieden oock 
diversche mael is verstaen als tselve raeckende,  
primaturelijck de privilegien van uwe edele collegie 
ende de gone van dezen lande twelck daer utgaene 

J Vernimen 
1680 
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2. Brief van Meier en Schepenen:  
transcriptie van de originele akte 

 
Copie 

 

 
Akte 2: bovenste segment 

 
Alsoo ten voorleden jaere 1680 regtelijck is ghepresenteert 
tgeweest bij Jan Vernimmen filius Pieters gheboren ende woonach- 
tich binnen de prochie van Elversele aen meijer ende sche- 
penen der selver prochie om den selven Jan Vernimmen schole 
te moghen houden tot het leeren vande kinderen ende andere 
omliggende plaetsen in lesen, schrijven, cijferen ende andersints 
gelijck eenen schoolmeester toestaet ende moet doene ende 
dat de meijere ende schepene bij apostille het selve 
hebben gheconsenteert ende noch doene voor soo vele hun 
toestaet ende dat den heer Pastoir ende coster Jan van 
Meersche het selve hebben willen beletten, soo hebben  
de ghegoede dese gehemeijntenaers der voorschreven 
prochie beneffens des selven Jan Vernimmen regtelijck ghepre- 
senteert aen men edele heeren Hoochballiu ende hooft- 
schepenen vande lande van Waes om den selven Jan Vernimmen 
bij apostille vande voornoemde edele heeren gheauthoriseert 
te sijne tot het houden vande schole, mits daertoe oock 
ondervraeght ende gheadmitteert te worden vande keercke- 
lijcke oversten daertoe ghestelt sijnde, het ghene oock  
door quaet rapport, voornemens ofte capcieuse redens 
is belet het gene nochtans alles is ten grooten achter- 
deele ende schaede van het ghemeynte ende leerijnghe van 
hunne kinderen, soo is tusschen middelertijt ende tusschen 
den voorschreven coster en Jan Vernimmen accort aengegaen 
ter presentie vande Heer Pastoir, schepenen ende andere persoonen 
het gene van wedersijdig niet en is onderhouden gheweest, 
oock alles ten achterdeele vande voorschreven ghemeijntenaers 
met haere ende andere kinderen, soo heeft den heer Pastoir  
ten jaere ende sijsoene 1681 de schole ter kercken uijt 
gherecommandeert voor den koster die de selve al 
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eenighe tijt heeft gehouden ende daer naer heeft den voor 
schreven Jan Vernimmen de schole oock begost te houden. 
Den welcken opden xxe 10bre 1881 heeft ontfanghen vande edele 
Heeren hooghballiu ende hooftschepenen vande Lande van Waes 
eenen brief ofte seer lieven ende wel beminden om te com- 
pareren op den maendach eerstcommende wesenden den xxie xbre

1681 tot Sinte Niclaes voor mijn voornoemde edele heeren 
per avonture om den selven Vernimmen de schole wederom te 
verbieden ofte beletten te houden. Het gene wederom noch 
eens soude wesen tot grooten achterdeele vant selve 
gemeynte met haere kinderen, soo ist dat wij ghemeijn- 
tenaers der voorschreven prochie mitsgaders schepenen ende  
inwoonders der heerlijckheyt van Sombeke eenighe 
inwoonders der prochie van Sinte Niclaes ende Thilroode 
als mede gheintresseerde en ghebruijckers der voorschreven 
prochie van Elversele mits desen ghenen volle last 
macht ende procuratie erevocable soo wij doen mits desen 
aen meijer ende schepenen der prochie van Elversele 
mitsgaders aen Andries van Bogaert en Jacques Volckerick 
om beneffens den selven te compareren voor de voornoemde 
edele heeren om de selven saecke met eenighe middelen  
ofte met den rechte te doen involghen alles ten coste vande 
selve ghemeynte om den selven Jan Vernimmen schole te laten 
houden ghelijck als den coster doet soo tot het leeren  
vande kinderen als oock tot sijn noodich onderhout, in 
teecken der waerheijt hebben den voorschreven meijer ende schepenen 
soo over hun selven al in t’ regart van hun officium dese 
beneffens de ghemeynte onderteeckent desen xxie 
Xbre  1681  onder stont. Franciscus Verniers, J.F. Bauman, 
Michiel van Bogaert,  J. Volckerick, P. van Hecke 
Adr. Van Hecke, St. van Bogaert, Jan Verdickt, Andr. 
De Block, Andries Verbust, Baudewijn van Hecke, 

Pag.3 
Pauwels vande Velde, Andries van Laeren, Jan Duerinck, 
Joos Schelfaut, Adriaen Tack, Joos De Block, Gillis 
Heyndricx, Pieter Heyndricx, Jan Heijndricx, Jan 
van Bogaert,  …, Jan de Grave, Gillis  
Van Bogaert, Lieven van Brussel, Baudewijn Smet 

Wij onderschreven attesteren desen boven-schreven gecon- 
fereert te hebben met sijn origineel en bevonden 
t’accorderen van woorde tot woorde. Torconde desen 6e 
Januarij 1682 

J. Verhaeghen P(as)tor    L. De Cussemer onderpas(tor)
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3. De Schoolstrijd van 1680 te Elversele:
artikel in de Kroniek FV-LvW 2022-02

De Elverseelse schoolstrijd van 1680 
Luc Van Thienen 

In de oude archieven van de Vierschaar Waasmunster-Elversele1 bevindt zich een map met twee 
bijzondere akten over een geschil uit 1680 met aan de éne kant een kandidaat-schoolmeester en de 
gemeentenaren en aan de andere kant de koster en de pastoor van Elversele. Hierbij zijn meerdere 
personen en instanties betrokken. In deze bijdrage willen wij u laten delen in dit dispuut dat zich meer 
dan 340 jaar geleden in de kleine Wase parochie Elversele afspeelde. Het gaat over 2 verschillende 
akten die elk iets meer dan 2 geschreven pagina’s lang zijn. 

Voorafgaand aan de samenstelling van dit artikel, waren we genoodzaakt om een letterlijke transcriptie 
in het Oudnederlands te maken van deze twee akten. Voor deze Kroniek hebben we voor onze lezers de 
inhoud nogmaals omgezet naar het Nederlands van de 21ste eeuw. De transcriptie van de originele akten, 
kan de geïnteresseerde lezer terugvinden op onze publicatiewebsite. (link FV-LvW>Gratis>Ledenpublicaties).  

Vervolgens hebben we verder onderzoek gedaan naar de verschillende hoofdrolspelers in dit 
opmerkelijke verhaal. Ook hiervoor hadden we originele bronnen uit Elversele nodig, voornamelijk akten 
uit de parochieregisters.  

Akte 1 pag. 1  Akte 2 pag. 1 

1 De originelen bevinden zich in het Rijksarchief Gent (GO Waasmunster-Elversele 0000 nr 6   BE:A0514 / AR191) 
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RA-Gent G000 Waesmunster-Elversele 6a     RA-Gent G000 Waesmunster-Elversele 6b 
 Akte 1: een brief uit 1680 van kandidaat-schoolmeester Jan Vernimmen  
Hierna volgt een brief van een Elverseelse inwoner, die zich beklaagt bij de Wase autoriteiten. 
 
Aen mijn edele heeren hoochballiu ende hooftschepenen van den lande van waes 
 

“Verzoeker Jan Vernimmen, geboren en wonende in Elversele is enkele jaren ‘uuyt den lande geweest’2. 
Hij is er teruggekeerd en heeft daar de schoolmeester geassisteerd om de kinderen te leren lezen en 
schrijven. De verzoeker heeft de schoolmeester er -zonder succes- over aangesproken om ook les te 
mogen geven. Omdat degelijke lieden hem daartoe ‘capabel’ achtten, zelfs om een school op te richten. 
Een school, om de jonkheid te onderwijzen ‘inde poucken van het geloove’ en om ze te leren lezen, 
schrijven en rekenen. Hij -de verzoeker- heeft het lesgeven een tijdje uitgeoefend, maar is dan afgezet 
en voor het ‘geestelijck hof’ geroepen, zeker en vast op verzoek van den eersten schoolmeester. En hij 
werd ook uitgenodigd door de pastoor met de bedoeling3 de verzoeker hiervan in te lichten onder het 
‘specieus’4 voorwendsel dat hij blijkbaar niet tot het houden van de school door de heer ‘scholaster’5 
zou  ‘geëxamineerd’6 zijn en (niet) door hem aangenomen werd, vermits er geen opdracht7 voor gegeven 
was. Velen denken dat de leden van het ‘geestelijck hof’ hier niets over te zeggen hebben. 
En omdat er niet één schoolmeester binnen deze Lande (van Waes) door het ‘geestelijck hof’ of 
‘scholaster’5 is aangesteld, maar dat dit persoonlijk toebehoort aan u edele heren als ‘policimeesters’8 
van dit land (van Waes), die alleen de macht hebben om alle soorten van politieke ordonanties uit te 
vaardigen tot het beheer en beste bestuur hiervan. En dat die van het ‘geestelijck hof’ daar alhier niet 
alles9 hebben over te zeggen. 
Maar bij u edele autoriteit komen aandringen om haar rechtsbevoegdheid op te leggen en ook om op de 
‘fatuele’10 klachten van enkele slechtmenende kwaadwilligen orde te stellen en enkele onwaarheden 
te kennen geven. 
Zo heeft den verzoeker het raadzaam gevonden om dit aan uwe edele heren kenbaar te maken en zich 
tot hen te richten. Zeer ootmoedig smekend om de verzoeker toe te laten binnen dezelfde parochie als 
schoolmeester. Mits de nodige verplichtingen daarbij horend, zoals genoeg blijkt uit bijgevoegde 
reglementen en attesten van de meier, schepenen en inwoners van de parochie over de bekwaamheid 
en gedrag van verzoeker. 
En ook voor zover dat nodig is, aan die van het ‘geestelijck hof’ te laten weten dat de keurbroeders om 
degelijke redenen volgens de privilegies, keuren en wetten van deze voornoemde Lande (van Waes) en 
over uw edele collegie en zij niet betrokken zijn in die materie. Om de voormelde redenen, zoals door 
hen verschillende keren is gezegd, dat dit vooreerst de privilegies van uw edele collegie raakt en die 
van deze Lande.”  

J(an) Vernim(m)en 
Op 15 september schrijft Jan Ramont, de greffier van het hoogbaljuwschap bovenaan links als antwoord 
op deze vraag een weinig goeds voorspellende opmerking: 

 
2 Hij heeft dus buiten het Land van Waas vertoefd 
3 “Van aldaer sijne creature” 
4 Misleidend, bedrieglijk alhoewel eerlijk lijkend, speculatief 
5 Scholaster: leraar, hoofd van de kathedraalschool (Wikipedia) 
6 Ondervraagd worden op zijn bekwaamheid 
7 “dan alser van tselve geen ordoniare en is” 
8 Politiek verantwoordelijken 
9 ‘Niet alles’ mogelijk wordt hier ‘helemaal niets’ bedoeld 
10 Feitelijke (?) 
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“De hoogbaljuw en de hoofschepenen vragen den suppliant alvorens dit in orde te brengen, om te 
voldoen aan het eerste artikel van het plakkaat of ordonnantie van de Aartshertogen11 van 31 augustus 
1608.”   
“Behandeld in het ‘collegie’ 15 november 1680. Ramont” 

Beschouwing bij deze eerste akte. 
Het valt op dat de akte is ondertekend door Jan Verminnen zelf, nochtans is de brief niet in de ik-vorm 
geschreven, maar in de hij-vorm. Dit kan twee dingen betekenen:  

- Ofwel schreef iemand anders de brief in zijn naam en ondertekende hij enkel. We
moeten dan denken aan iemand, die behoorlijk kon schrijven. De pastoor komt hier als
opponent niet voor in aanmerking. De greffier van de Vierschaere Waesmunster-
Elversele bijvoorbeeld weL

- Ofwel had Jan Vernimmen voldoende administratieve kennis om een dergelijke formele
brief naar de Wase overheid te schrijven. Hij was tenslotte kandidaat-schoolmeester.

Akte 2: kopie van een akte van de meier, schepenen en Elverseelse inwoners uit 1681  
Het betreft hier een handgeschreven kopie van een (nog) niet teruggevonden originele akte, die eind 
1681 was opgemaakt en ondertekend werd door een aantal burgerlijke verantwoordelijken uit de 
Vierschaar Waasmunster-Elversele en enkele inwoners van Elversele. Zij uiten hier nogmaals hun zorgen 
om de opvoeding van hun kinderen en de wens om Jan Vernimmen als schoolmeester aan te stellen. 
Veertien dagen later -begin 1682- is dat document gekopieerd en door de pastoor en de vice-pastoor 
van Elversele voor echt verklaard en van een handtekening voorzien.  

“Vorig jaar 1680 is door Jan Vernimmen filius Pieters wonende in Elversele aan meier en Schepenen van 
die parochie gevraagd, dat diezelfde Jan Vernimmen school zou mogen houden om de kinderen van 
Elversele en andere omliggende plaatsen te leren lezen, schrijven, cijferen en nog meer, zoals dat een 
schoolmeester betaamt en moet doen. En dat meier en schepenen er aan toe voegden, dat zij ermee 
akkoord gingen en dat nog steeds doen, zover hun dat toegestaan is. En dat de pastoor en koster Jan 
Van Meerssche dat zouden hebben willen beletten.  
Daarom hebben de welstellende inwoners van deze parochie, alsook Jan Vernimmen rechtelijk gevraagd 
aan mijn edele heeren hoofdbaljuw en hoofdschepenen van het Land van Waas, om diezelfde Jan 
Vernimmen met goedkeuring van de voornoemde edele heren toelating te verlenen tot het houden van 
een school, mits daartoe ondervraagd en toegelaten te worden door de geestelijke oversten, die 
daarvoor bevoegd zijn. 
Hetgeen ook door een slecht rapport, voornemens en ‘capsieuse’12 redenen werd belet. Dit is nochtans 
tot groot nadeel en schade van de gemeente en het onderwijs van haar kinderen. Zo is ondertussen een 
akkoord bereikt tussen den voorschreven koster en Jan Vernimmen in aanwezigheid van mijnheer 
pastoor, schepenen en andere personen. Hetgeen wederzijds niet nageleefd werd.  
Ook weer allemaal tot nadeel en schade van de geciteerde gemeentenaren en het onderwijs van hun en 
andere kinderen. Zo heeft de heer pastoor in het jaar en seizoen 1681 de school vanuit ‘ter kerke’13 
aanbevolen voor de koster, die deze al een tijdje openhield. En daarna is de genoemde Jan Vernimmen 
ook school beginnen houden. 
Op 20 december 1681 heeft Jan Vernimmen van de edele heren Hoogbaljuw en Hoofdschepenen van het 
Land van Waas een brief ontvangen met de vraag of ‘de zeer lieven ende welbeminden’ op de 
eerstkomende maandag 21 december 1681 te Sint-Niklaas kon verschijnen voor voornoemde edele heren 
‘per avonture’ om dezelfde Vernimmen weer te verbieden en te beletten om school te geven.  

11 De aartshertogen Albrecht en Isabella, landvoogden van de Zuidelijke Nederlanden van 1598 tot 1621  
12 Drogredenen / Oudfrans: Captieux, grillig  / Lat: Captio, uitvlucht / Fr: captie, arglistigheid (Stallaert Gloss.) 
13 Mogelijk wordt hier bedoeld vanop de kansel. Het kan ook zijn, dat er gezinspeeld wordt op een spreekgestoelte buiten de 

kerk. Er bevindt zich naast de hoofdingang van de Sinte-Margaretakerk van Elversele nog steeds een overdekt verhoog. 
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Wat weer tot groot nadeel zou zijn van dezelfde gemeente en haar kinderen. 
Daarom is het dat wij gemeentenaars van de voornoemde parochie Elversele, alsook de schepenen en 
inwoners van de heerlijkheid Sombeke en enige inwoners van de parochie Sint-Niklaas en Tielrode, 
alsmede geïnteresseerden en gebruikers van de parochie Elversele -omdat zij geen volle verant-
woordelijkheid, macht en onherroepelijke volmacht hebben, zoals wij nu geven aan de meier en 
schepenen der parochie van Elversele, alsook aan Andries Van Bogaert en Jacques Volckerick- om samen 
met hem te verschijnen voor de voornoemde edele heren, om alles met enig middel en recht te laten 
gebeuren. Dat alles ten koste van deze gemeente om Jan Vernimmen school te laten houden -net zoals 
de koster dat doet- tot het onderwijzen van de kinderen alsook het nodige onderhoud.”  

“In het teken van de waarheid heeft de genoemde meier en schepenen voor zichzelf, voor hun functie 
en voor de gemeente ondertekend desen 21 december 1681” 
Fransois Verniers, J.F. Bauman, Michiel van Bogaert, J. Volckerick, P. van Hecke, Adr. Van Hecke, St. 
van Bogaert, Jan Verdickt, Andr.De Block, Andries Verbust, Baudewijn van Hecke, Pauwels vande Velde, 
Andries van Laeren, Jan Duerinck, Joos Schelfaut, Adriaen Tack, Joos De Block, Gillis Heyndricx, Pieter 
Heyndricx, Jan Heijndricx, Jan van Bogaert, … , Jan de Grave, Gillis Van Bogaert, Lieven van Brussel, 
Baudewijn Smet 

“Wij, de hieronder vermelden, attesteren bovenstaande tekst te hebben vergeleken met het origineel 
en vastgesteld dat het woordelijk overeenstemt. Ter bevestiging: de 6e januarij 1682” 
J. Verhaeghen P(as)tor    L. De Cussemer onderpas(tor)

Beschouwing bij deze tweede akte 
Waarschijnlijk zijn de 4 laatste lijnen en de handtekening van de twee priesters enkel te vinden in deze 
tekst en stonden ze niet op het origineel dat door de meier en schepenen op 21 december 1681 was 
opgesteld. Dat stuk wordt hier overgenomen en als ‘Copie’ bestempeld, het loopt tot en met de naam 
van de laatste ondertekenaar (Baudewijn Smet). Ons vermoeden wordt gesterkt door het eenvormige 
handschrift over gans deze akte en ook door de formulering in de laatste lijnen. In dat geval is de echte 
opsteller van deze tekst dus pastoor Jan Verhaeghen, zijn handtekening sluit er ook het beste bij aan.  

Dit betekent echter dat dit document enkel als een kennisneming door de pastoor en onderpastoor mag 
beschouwd worden en niet als een instemming of overeenkomst. Hier staat immers nergens dat ze er 
mee akkoord gaan of er zich toe verbinden.  

De hoofdrolspelers in dit dispuut 
Nadat we deze akten doornamen, ontstond er toch een zekere nieuwsgierigheid. We vroegen ons 
onwillekeurig af: “Wie waren nu feitelijk al degenen die in deze akten figureren?”. We waren benieuwd 
naar hun leeftijd, hun geboorte en overlijden. Waren zij -behalve de pastoor en onderpastoor- gehuwd? 
Hadden ze kinderen? Hoe verging het Jan Vernimmen en koster Jan Van Meerssche na 1682? Bleef de 
ruzie aanslepen? 
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Hiervoor gingen we vooral op zoek in de originele akten van de parochieregisters Elversele. Akten die 
mooi werden bijgehouden door de diverse pastoors en onderpastoors. Met wat opzoekwerk in de online-
scans van Familysearch kwamen we nog verrassend veel te weten.   

Wat we nu al weten is, dat het conflict zich afspeelde tussen een lokale geestelijke en burgerlijke 
overheid uit een kleine parochie, die beiden streden om hun eigen school en schoolmeester. En daarbij 
elk hun regionale hogere overheid inschakelden om hun gelijk te halen.  
Maar er is meer interessants. 

In de volgende Kroniek gaan we verder in op de hoofdrolspelers uit dit verhaal: Jan Vernimmen 
(kandidaat-schoolmeester), Jan Van Meerssche (schoolmeester-koster), Jan Verhaeghen (pastoor), 
Ludovicus de Cussemer (onder-pastoor) en anderen.  

4. De hoofdrolspelers in dit dispuut:
verschijnt in de Kroniek FV-LvW 2022-04

Wordt later aangevuld bij het verschijnen van die Kroniek. 


