Het overlijden op 6 juli 1711 van Isabella [van] Roose te Gistel
Auteur:

Ter gelegenheid van het kennismakingsbezoek met enkele Gestellaleden aan het Rijksarchief
Brugge had Eduard Vyvey een voorbereidingsnamiddagdag gepland en bij het doorbladeren van
één van de vele inventarissen in de bibliotheek van ons documentatiecentrum vond één van onze
leden volgend item: “Aanwinsten (E. Huys) nr.2372 : Rekwest magistraat van dodelijk ongeval

tijdens de Godelieveprocessie 1712 (1 lias) ”.

Een document dat we als Gistelnaar toch zeker eens grondig moet bestuderen.
Na de aanvraag in het Rijksarchief was het even wachten op het gevraagde item. Wat zou er in
vermeld staan? Eens de lias in handen was het voorzichtig behandelen van de tere velletjes papier
en na wat draaien en keren viel het oog op het bewuste document. Foto's werden na een eerste
lezing genomen om dit verder thuis te kunnen bestuderen al dan niet met hulp van bekwame
mensen uit onze kring die het oude schrift zeer goed machtig zijn zoals onze ex-voorzitter Werner
Peene. Het rekwest gebeurde op 8 juli 1711 en handelde over het onderzoek naar de doodsoorzaak van ene Isabella [van] Roose , dochter van Allaert (Allardus?) [Van] Roose in Eernegem wonend .

Actum den 8 julij 1711
P[rese]nt dheeren schepenen Jacobus Janssens ende
Jan Terrij
Gheschaut het doode lichaem
van Isabelle roose f[ili]a allaert
ten beleede van dh[ee]r
Joseph ben[edict] muelleman schout der stede van
ghistele, ter p[rese]ntie alsvooren bij m[eeste]re
hendrick botellie e[nde]
m[eeste]re cornelis Vanden
heede geswooren surghins
deser voors[eid]e stede dit
als by daghynghe van Jan
de prince stadtsbode deser
stede
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Naer examinatie van[de] geswooren chirurgins, ten
beleede e[nde] p[rese]ntie alsvooren, ende ten v[er]soucke
van den heere verclaeren ‘tsoo sy verclaeren by
desen
Compareren m[eeste]rs hendrick boitellie en[de] cornelis
vanden Heede geswooren chirugins deser stede en[de]
graefschepe nae[r?] examinatie van het lichaem
ende quetsure van Isabelle roose f[ili]a allaert woon[end]e
op de prochie van eerneghem ende alhier binnen
deser stede op den 6e julij 1711 geassisteert, in haer
slincker dhye hebben deselve comparanten voors[eyt] naer
versouck ende maninge van burgem[eeste]res ende
schepenen voorn[oem]t, de voorn[oemde] schauwinge ghejuriert
ende bevonden soo sy jugieren ende bevinden by desen
als dat de voorn[oemde] persoone Isabelle roose in
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haere quetsure voorseyt is bevonden doodelick
(secundum martene?), by dies tselve gebeurt can
wesen door het schieten, breken, proppen van[de]
camers geschoten op den 6e julij 1711 ten
wtcommende vande persoone in afbeeldijnghe vande
heylige godelieve met de Joden, vanden dienst
vande hooghmisse ontrent den een heuren naer
middagh ter selven daege ende alsoo geschaut voor
een ongeluck reden van dien onder d(ondersch[reve]n
respertuie besrustende actum den 8sten julij 1711 en[de] waeren
ond[erteeken]t
hendrick boitelle ende cornelis Vanden heede
ende ter marge stondt als present Jacobus Janssens
ende Jan terry schepenen voorts stont my p[rese]nt als greffier
Accondeert met syn origineel
Naer Collatie dar(…?)tens
Gedaen ny my onderschrevenen
Greffier der stede ende
Graefschepe van ghistele desen
Sesthiene van julij 1711: torc[onden]
(?) Pulincx
1711
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We vonden de vermelding van de begrafenis op de site van het rijksarchief: Isabella Van Roose
werd begraven op 9 juli 1711 in Eernegem Sint Medardus en naast de gewone vermelding lezen
we : “ Que obiit ex vulnere quod in Ghistele die festo S. Godeleva acceperat per perin tortuntum

ietum sclopeti “ ( Gestorven aan de gevolgen van door haar aanvaarde kwalijke wondenbehandeling op het feest van St-Godelieve in Gistel).

Ook geeft arch.be een bijkomende vermelding “ adolescens “ – wat betekent dat zij nog geen 25
jaar was.
Bekijken we nog even goed de tekst van het rekwest dan zien we daar de vermelding staan van:


“haere quetsure voorseyt is bevonden doodelick (secundum martene?), by dies tselve gebeurt
can wesen door het schieten, breken, proppen van[de] camers geschoten ”
 Moet men daaruit afleiden dat er nogal wat geschoten (vreugdschoten) werd bij het uitgaan van de processie?

En verder lezen we:


“ ten wtcommende vande persoone in afbeeldijnghe vande heilige godelieve met de Joden”

 dat er in de processie diverse groepen en uitbeeldingen zijn weten we allemaal maar over
een groep “ Godelieve met de Joden “ heb ik alleszins tot op heden nog niets van gehoord.

en ook nog


“ vanden dienst vande hooghmisse ontrent den een heuren naer middagh “

 moet heel waarschijnlijk een extra lange hoogmis geweest zijn ter gelegenheid van Gistels
mooiste dag

Bronnen:
–
–
–
–

foto's van Lucien De Cleer
RAB : Aanwinsten E. Huys nr 2372
Transcriptie tekst: Werner Peene
Arch.be: opzoeken personen
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