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DE BOU W REKENING
VAN DE SCHUUR TE SCUERINGHE, 1333
De straatweg, die de dorpskom van Zuienkerke met de
Nieuwmunsterstraat te Houtave verbindt, dwarst, vooraleer
het dorp te verlaten de Blankenbergse vaart. Wanneer men
de vaart bereikt ziet men noord van de straatweg twee hof
steden liggen. Men heet ze het Groot en het Klein Schoringe '. Zij zijn beide eigendom van het St. Janshospitaal te
Brugge en vormden eertijds één enkel landbouwbedrijf, se
dert de 13e eeuw bekend onder de naam Scueringhe, Scoeringhe, Schooringhe 2.
Onlangs werd de oude schuur die er zich bevond naar het
openluchtmuseum van Bokrijk overgebracht, en zal daar
voortaan als m od el van een W estv la a m se polderschuur prij
ken. Over de ouderdom van die schuur is men het niet eens,
doch het staat vast dat zij niet te vereenzelvigen is m et de
schuur die door het St. Janshospitaal in 1333 werd ge
bouwd. Overblijfsels van de veertiende-eeuwse schuur zijn
niet bekend, wel echter de bouwrekening. Deze wordt hier
na uitgegeven naar de originele tekst die te Brugge op het
archief van het St. Janshospitaal onder de rubriek «reke
ningen 52b» is bewaard (tekst A ) en waarvan een tweede
exemplaar voorhanden is op het rijksarchief te Brugge onder
de rubriek «Aanwinsten 1906» (tekst B ).
Die schuur moet indrukwekkend geweest zijn, zoals men
uit de rekening kan afleiden. Het was een gebouw uit bak1. D it is West-Vlaanderen. Steden, G em eenten, Bevolking, deel

III, Brugge, 1962, blz. 2232.
2 . G. Himpens, Het St. Janshospitaal te Brugge (vóór 1188-1350)
Onuitgegeven lie. proefschrift, Leuven 1956, blz. 100-1 01 . Zie ook :
K. De Flou, Woordenboek der Toponymie van Westelijk Vlaande
ren, deel X IV , Brugge 1933, kol. 306-308.

stenen (teghelen), waarbij wellicht aan de hoeken en aan
de deuromlijsting natuursteen (witten stenen) werd ge
bruikt. De bekapping was in hout en bedekt met stro (gloy)
dat met roeden en teen bevestigd was.
Het had een belangrijke omvang. In het geheel verbouw
de men immers 26 last en een partij van 17.000 stenen ;
daar de last stenen 3 lb. -0-0 of 60 s. betaald werd en de
partij van> 17.000 stenen tegen 5 lb. -2-0 of 102 s. verre
kend werd komt ieder last op 60 x 17.000 : 102 of 10.000
stenen wat het totaal verbouwde stenen op 26 x 10.000 +
17.000 of 277.000 brengt.
Het hout werd met twee schepen aangevoerd, en ter
plaatse tot planken (bard) verwerkt. In het geheel verkreeg
men 780 planken 3 verdeeld in 400 grote en 380 kleine (de
verhouding is nagenoeg 3 tot 1 ) 4. Bovendien werden nog
200 stuks van een bijzondere soort (cnorhout) gebruikt.
Daar die 200 stuks 5 lb. -18-0 of bijna 71 d. per 10 stuks
kosten, terwijl de planken voor het bewerken alleen voor de
kleine nagenoeg 24 d. en voor de grote 72 d. per 10 stuks
kosten, is het duidelijk dat cnorhout van minderwaardige
kwaliteit is.
Het metselwerk werd uitgevoerd door twee ploegen
die ieder bestonden uit één ploegbaas, 3 metsers en 3 hel
pers. De timmerlieden zijn acht in getal en kunnen als volgt
ingedeeld worden : 3 hoofdwerkers, 4 helpers en één
knecht. Het loon van de ploegbazen en hoofdwerkers is
twee- tot driemaal zo hoog als dit van de helpers. Eén van
de helpers (Lamsin de Grave) levert bovendien een aantal
latten.
Het is niet onmogelijk dat onder de timmerlieden en met
sers een aantal verwanten bij het bouwen van de schuur
optraden : in alle geval komt éénzelfde familienaam drie
maal voor ; de twee timmerlieden Jan de Smet en Jan f.
Jans Smeets (in tekst B : Jan f. Smeds) kunnen vader en
zoon zijn.
Ten slotte dient opgemerkt te worden dat bij het strodekken een aantal kinderen (Jans Dievels kinderen) tewerk
gesteld werden.
Bij het bouwwerk werden 955 en drie 1 /2 hoed kalk

3. Bovendien w ordt Pieter Sandersze 43 s. 8 d. betaald voor het
houwen van een ongekend aantal barden.
4. De prijs voor de bewerking tot planken kost inderdaad 24
per 10 stuks voor de kleine en 72 d. per 10 stuks voor de grote.
d.

gebruikt wat moet neerkomen, op ongeveer één hoed per
300 stenen. V oor de kalk blijkt het onmogelijk een een
heidsprijs te berekenen terwijl anderzijds vaststaat dat voor
iedere aankoop de eenheidsprijs weer anders is.
In het totaal verhouden de uitgaven voor materialen en
deze voor arbeid zich ongeveer als 9 en 5, terwijl de on
kosten voor het bouwen van de schuur 1 /8 van de totale
uitgaven van het St. Janshospitaal voor het jaar 1332-1333
vertegenwoordigden 5.

"
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Tekst

Tekst A : Rolrekening 1332-1333. Origineel (Archief St. Janshospi
taal, Rekeningen 52 b).
Tekst B. : Rolrekening 1332-1333. Origineel (Rijksarchief Brugge,
Aanwinsten 1906).
De van tekst A afwijkende versies worden in het apparaat aange
geven. De rekening vermeldt de bedragen in parisis-munt.
Uutigheven van den costen die de scuere van Scueringhe coste te
makene.
In t eerste, van enen scepe houds
L lb.X II d.
Item van uut te doene ende van ladene
X XV II s. V III d.
Item van enen andren scepe houds
CXVII lb.
Item den pijnres
XLVI s.
Item van dams te makene ende linen
X IIII s.
Item H annin m etten wive
X III s.
Item van I I e cnorhouds
V lb X V III s.
Item van I I I e ende LXXX bard te hauwene III lb.XVI 1 /2 s.
Item Pieters Sanderze van barden te hauwene X L III s. V III d.
Item van I I I I C bard
X II lb.
Summe hierof
CXCV lb. X IX s.X d.
Item uutigheven van teghelen
Pieter Amen van V lasten
XV lb.
Jan f.W eitins Maes van V lasten
XV lb.
Jan f. Willems f.Boudens van I II 1/2 last X II lb.
Item idem van I 1/2 laste
I II I 1/2 lb.
Jan Bknkaerde van II last
VI lb.
Item idem van I laste
I l l lb .III s.IIII d
Meeus f.Maes van 1/2 laste
XXXI s.V III d.
Hannin Kersteloot van I laste
I l l lb.
Item idem van I II laste
IX lb.
Jan van Niemonstre van I II lasten
IX lb.
Jan f. Willems Nix van 1/2 laste
XXX s.
5. H et rekenjaar in het St. Janshospitaal loopt van mei tot mei.
De uitgaven bedroegen in 1332-1333 3187 lb. 11 s. 1 d. Indien wij
geen rekening houden met lijf- en erfrenten belopen de uitgaven
slechts 2133 lb. 1 s. 10 d. ; in dat geval vertegenwoordigt de uitgave
voor het bouwen van de schuur te Scueringhe ruim 1/4 (21% ) van
het uitgegeven bedrag.

W ettin 1 Spane van X V IIM
Summe hierof
Item uutigheven van calke
Van I I I e hoed calcs
Item van I I e ende LXX IX hoed
Item van draghene
Item van LXXVI 1/2 hoed
Item van draghene
Item van I e 1/2 hoed
Item van draghene
Item van I I e 1/2 hoed
Item van draghene
Summe hierof
Item uutigheven van ysere
Broeder W outeren 2 den Smet der 3 Does
Item van garrendelhaken
Item van cricwerven
Item van naghelen
Item van roete ten naghelen
Item Jans f.Jans Costers van M ende
L X X II pond weghens
Item idem van V Ie ende X X V II pond
weghens
Item van scuppen
Item van Ve naghelen
Item van V e 1/2 lasscenaghelen
Item van I I paer spanghen
Item van I I clinken
Item van' I I paer spanghen
Item van I I clinken
Item idem
Pieter den slotemakere vanden sloten
Summe hierof
Item uutigheven van maetsene
W outer den Smet
Clais van Slipen
Clais Jordane
Pieter van Zaerkengheem
Pieter van Veltacker
Clais WiUaerd
Jan f.Roegaers
Hannin van Sceepstale
Stasin Bernaerd
H annin van Laepscuere
H annin f. Heins
Willem Balde
Lamsin f.W outers
Coppin de4 Teghelare
Summe hierof
W eitin ; 2W outer ; 3ter ; 4den.

V lb.II s.
L X X X IIII lb. X V II s.
XV lb.
X II 1/2 Ib.
XI s.V III d.
LV s.
V II s.X d.
V II lb.V II s.
V II s.III d.
X II 1b.
V II s.X d.
L il Ib.III s.V II d.
X V III 1/2 lb.
III s.IIII d.
V II s.
II s.II d.
II s.
XVI lb.X IX d.
X IIII lb.II s.
III s.
V s.
X I 9.
I II I S.
XVI d.
II S.VIII d.
XVI d.
X IIII s.
X L IIII s.V III d.
l u i ib.xv s.i d.
X III lb X V II s.IIII d.
X III lb.X II S.
I III lb.XVI S.
IIII lb.X III s.IIII d.
III lb.VI s.V III d.
VI lb.X s.V III d.
L s.V III d.
L V III s.V III d.
I II I lb. X X II d.
I II I Ib.V s .I d .
V lb.V s.IIII d.
XLVI s. V III d.
XLV s. I II I d.
XLIX s.IIII d.
LXXII lb.X V III s.XI d.

Item uut'igheven van timmerne
Jan den Smet5
Jan f .Jans Smeets6
Jan van Zeland
Lamsin die 7 Grave
Riquaerd den Wee
Hughen van M orkerke 8
Hannin Maes
Lamsin van Ghelewen
Summe hierof
Item uutigheven van diveerser dinghen
Bertelmeeuse den Caerdemakere van latten
Lamsin den Grave van latten
Van w itten stenen
Van stenen te hauwene
Van zaghene Guedine
Item Jan Crulline
Item van zande
Lodewike van biere
Van roeden ende van teen
Van deckene Jans Dievels kindren 9
Item Pieter Lolen 10
Item Heine Brantine
Item Pieter Coddemanne 11
Item Ghisen van Bedecwaen
Item van XXVe 1 /2 scove gloys
Summe hierof

X IIII lb.II s.V III d.
XVI lb.V III s.
III lb .X IIII s.V III d.
VI lb.
X III lb.XVI d.
IIII ib.XVI s.
III I lb.X s.V III d.
XXXIX s.V III d.
L X IIII lb.X III s.
X V II 1/2 lb.
V s. I III d.
I II I lb.II s.V III d.
X LII s.
XI lb.XVI s.
X X IIII s.
X s.
III lb.X II s.
III lb.XVI s. II d.
I III Ib.X III s.IIII d.
III lb.V III s.IIII d.
LI s.IIII d.
V II 1 /2 s.
X V III s.
V lb.IX 1/2 s.
LXII lb.VI s.II d.

EEN ONBEKENDE BRUGSE DRUK
V A N QUIRINUS V A N BELLE
BETREFFENDE DE TOLRECH TEN TE N IE U W PO O R T
Quirinus van Belle, omstreeks 1519 te Brugge geboren,
was ongeveer zevenentwintig jaar oud toen hij meesterdrukker te Brugge werd. Hij bleef aldaar gevestigd tot hij
in 1566 de stad ontvluchtte, blijkbaar wegens financiële
moeilijkheden. W el keerde hij naderhand naar Brugge terug,
maar hij oefende er niet meer het drukkersbedrijf uit. Ge
durende zijn drukkersperiode woonde van Belle in het huis
D e K a r d in a a ls h o e d , ook genaamd D e G o u d e n H a n d , aan de
noordzijde van de Noordzandstraat.
Wat van Belle als drukker heeft voortgebracht, schijnt
niet zeer belangrijk te zijn geweest. Naar het getuigenis van
Jacob Jansseune, die bij hem als knecht heeft gewerkt, was
5Smed; sSmeds; 7den; 8Moerkerke; 9kinderen; 10LoIe; u Coddeman.

