WILLEM DE DEKEN (+1328) :
VOLKSLEIDER EN MAKELAAR

In de m arge van de herdenking van de heldendood
van N ikolaas Zannekin in de slag bij K assel in 1328,
650 jaar geleden d u s1, wordt hier aandacht besteed
aan een andere leider in die strijd, de Bruggeling
Willem de Deken.
Van hem zijn vooral zijn activiteiten in de periode
1320-1328 gekend, doch er is m inder geweten over de
persoon die hij w as. Willem de Deken trad voor het
eerst op in juni-oktober 1320 als onderhandelaar van
de Vlaam se graaf bij de koning van Engeland. Hij
werd toen als schepen van de stad Brugge vernoem d.
W anneer hij in de zomer van 1324 nogm aals met een
diplom atieke zending naar Engeland w erd gestuurd,
w as hij reeds opgeklom m en tot burgem eester te
Brugge. Hij verbleef toen lange tijd in Engeland, en
trachtte er een vredesverdrag tot stand te brengen.
O ndertussen w as in de Vlaam se kuststreek de o p 
stand uitgebroken tegen de graaf Lodew ijk van Nevers en zijn volgelingen. D aarin verw ikkeld, reisde
de Deken nog in juni 1328 naar Engeland, om er de
koning te bew egen de titel van koning van Frankrijk
aan te nem en en militaire steun te verlenen aan de
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opstandige V lam ingen, echter zonder succes. D aarop
nam hij, steeds als burgem eester van Brugge, mede
de leiding van de troepen van zijn stad die naar K as
sei trokken. Na de nederlaag van de Vlam ingen al
daar (23 aug. 1328) vluchtte de Deken naar Brabant.
Hij w ilde er de hertog opruien tegen Lodew ijk van
Nevers, doch w erd door hem uitgeleverd aan de
Franse koning. Willem de Deken werd te Parijs als
landverrader gevangen gezet en er op gruwelijke
wijze terechtgesteld2.
Bij het doorlezen van een tot hiertoe ongekende
rekening van Brugse krijgstochten in 1327 en 13283,
troffen wij niet m inder dan zes maal de naam van
Willem de Deken aan. Een drietal verm eldingen b e
vestigen enkel zijn hoge plaats in de Brugse stad s
m agistraat en zijn leidende rol bij de militaire expe
dities in die jaren4. De andere drie teksten geven
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echter een aanduiding voor een nog m inder bekend
aspect van zijn sociale status, nl. zijn beroep. In een
eerste zinsnede wordt de Deken betaald voor het le
veren van stokvis5. In een tweede en een derde tekst
gaat het om varkensvlees w aarvoor betaald wordt aan
een vreem deling «te Willem D ekens»6. Betekent deze
«te» zoveel als «ten behoeve van», «voor» ? In dit
geval zou het kunnen dat Willem de Deken een
beenhouw er w as. Ook de eerste tekst is daarm ee niet
in tegenspraak, want het w as toen geenszins onge
bruikelijk dat beenhouw ers terzelfdertijd vis verkoch
ten, en in het ambacht van de visverkopers waren
opgenom en7. Bovendien w as het in die periode, als
gevolg van de verw orvenheden van de ambachten na
1302, niet meer ongebruikelijk dat mannen uit deze
bevolkingsklasse in de stadsm agistraat zetelden8.
Nochtans pleit tegen deze interpretatie het feit dat de
Deken geen deel uitmaakte van één der zeventien
beenhouw ersgeslachten die het m onopolie van het
am bacht erfelijk bezaten9.
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Willem de Deken kan trouw ens evengoed als m ake
laar de vis en het vlees hebben aangebracht. Meer
nog, hij kan hotelier-makelaar gew eest zijn 10. Ver
klaart m en het w oordje «te» in de twee laatst geci
teerde teksten als een plaatsaanw ijzend voorzetsel,
dan komt men tot volgende interpretatie van de tek
sten : een vreem deling, gelogeerd in het hu is van
Willem de Deken, wordt betaald voor de levering van
varkensvlees dat hij ook daar kan gekocht hebben.
En inderdaad, een verm elding van de Deken in
een bron van ca. 1305 komt het m akelaarschap van
deze persoon bevestigen. H et gaat om een lijst met
de nam en van 353 Brugse gijzelaars die zijn aan ge
w ezen om uitgeleverd te worden aan de koning van
Frankrijk overeenkom stig de vrede die deze sloot met
de Vlaam se graaf. De nam en zijn onderverdeeld in 31
groepen. T ussen de 38 m akelaars prijkt als zevende
de naam van Willem de D eken11.
Dank zij een andere bron, die in de tijd dichter
aansluit bij de verm eldingen van 1327-28, kent men
ook de plaats w aar de Deken gevestigd w as. Het b e 
treft de lijst van de goederen geconfisqueerd in het
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Brugse Vrije na de slag bij K assei, gedateerd maart
1329. H ierin staan ook een aantal te Brugge ver
beurde huizen. Daarbij is het vierde deel van het
huis dat Willem de Deken placht te bew onen in het
Genthof. Dezelfde bezat nog een heester of binnen
hof met zes «kam ers», t.t.z. kleine éénkam erige h u is
jes, die werden verhuurd12. Dit laatste duidt op de
w elstand van deze vooraanstaande Bruggeling.
Met dit alles zijn enkele gegevens aangebracht die
toelaten Willem de Deken op het persoonlijk vlak n a
der te situeren. Dit aspect m oge bijdragen tot een
betere kennis van de Brugse burgem eester en rebel
lenleider.
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