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Een 16de eeuwse brief van het Blauwhuis aan de abdij van Ename
Of hoe de godsdienstoorlogen ook te Pervijze een invloed hadden

We schrijven 8 mei 1581. Sedert meerdere jaren was de politieke toestand in onze gewesten van een
zeer twijfelachtig allooi. De ene godsdienstoorlog na de andere volgde elkaar in een snel tempo op.
Om alles in zijn juiste context te plaatsen is een korte schets van de situatie niet misplaatst, een
toestand die er toe leidde dat de samenleving totaal ontwricht raakte en dat de streek in grote mate
ontvolkte door hongersnood en onverdraagzaamheid. Hoe was het zover kunnen komen ?
Na de troonsafstand van Keizer Karel V in 1555 kwamen onze streken in handen van zijn zoon Filips II
van Spanje. Filips II wilde de Noordelijke Calvinistische Nederlanden weer naar het Katholicisme
brengen wat tot zeer veel verzet leidde en de Beeldenstorm in 1566 tot gevolg had.
Op 8 november 1576 werd de Pacificatie van Gent gesloten tussen de gewesten Holland en Zeeland,
Willem van Oranje en hun bondgenoten uit de rest van de Nederlanden. Een paar van de gemaakte
afspraken waren dat de Spaanse troepen de Nederlanden dienden te verlaten en dat er een
amnestieregeling moest komen voor opstandelingen. De 17 Provinciën der Nederlanden sloten zich
aaneen en verklaarden dat ze elkaar zouden bijstaan om ‘uyte landen te verdryven en de daerbuyten
te houden die Spaensche soldaten’.
Nog in 1576 werd door de Staten van Vlaanderen een verplichte lening uitgevaardigd bij de meest
vermogenden van de kasselrij Veurne. Door de grote ontvolking van de kasselrij Veurne, hadden de
gewone belastingen in de voorbije jaren haast niets meer opgebracht. De pachteres van het Blauwhuis
(= de weduwe van Jacob Donche die overleed in 1571) werd getaxeerd om een bedrag van 192
Ponden uit te lenen. Hiermee behoorde zij tot de zeven meest vermogend geschatte personen die elk
dit hoogste bedrag dienden op te hoesten. De uitbetaling van renten of terugbetaling van het
ontleende bedrag sleepte meer dan 100 jaar aan.
Op 7 januari 1577 kwam de Unie van Brussel, gesloten tussen de opstandige gewesten in de
Nederlanden en Don Juan, de Spaanse landvoogd overeen dat deze laatste de inhoud van de
Pacificatie van Gent accepteerde. De gewesten verklaarden dat ze de Spaanse koning accepteerden
als hun vorst en dat ze zich zouden inspannen om het katholieke geloof te behouden. Filips II
ondertekende op 6 april 1577 de Unie van Brussel, zij het onder protest. Toen Don Juan echter op 24
juli Namen binnenviel spatte de Unie van Brussel uit elkaar. De gewesten erkenden niet langer Don
Juan als landvoogd. Hij overleed echter in 1578 en werd opgevolgd door Alexander Farnese. Die werd
echter ook niet erkend want de gewesten hadden aartshertog Matthias van Oostenrijk voor deze
functie gevraagd.
Op 6 januari 1579 werd de Unie van Atrecht gesloten als reactie op de opstand in de Nederlanden. Er
werd overeengekomen dat er geen ruimte meer was voor buitenlandse troepen en ook dat de
katholieke godsdienst de enige was. Elke andere godsdienst zou verboden worden. Daarmee steunden
ze de Spaanse overheerser. Vooral het laatste punt was voor de noordelijke gewesten moeilijk – lees
niet – te slikken gezien hun overwegend protestantse geloofsovertuiging.
Als reactie op de Unie van Atrecht vormden zij op 23 januari 1579 de Unie van Utrecht. De Hollandse
gewesten spraken onder andere af dat ze naar buiten toe, zouden opereren als één gewest. Intern
hield ieder gewest zijn eigen privileges. Er kwam een gemeenschappelijk leger en ze zouden elkaar
bijstaan in de strijd, tegen de Spanjaarden wel te verstaan. Later dat jaar zouden ook de steden
Brussel, Brugge, Lier en Ieper zich bij de Unie aansluiten. Op godsdienstig vlak werd overeengekomen
dat de steden en gewesten de vrijheid kregen om een eigen beleid op het gebied van godsdienst te
hanteren. Steden en gewesten die katholiek wensten te blijven, werden niet van deelname aan de
Unie uitgesloten.
In 1581 verklaarden de Verenigde Nederlanden zich onafhankelijk van Spanje en erkende men geen
enkele landvoogd meer. Daarmee was het hek helemaal van de dam. Farnese laat het hier niet bij en
begint aan de verovering van de Nederlanden.
Gans deze omkadering zorgde ervoor dat de pachteres van het Blauwhuis het moeilijk, zoniet
onmogelijk achtte een som van 50 Ponden te betalen aan de abdij van Ename. Ze haalt aan dat ze te
kampen heeft met grote onkosten te wijten aan ‘brantschat, soldaten van alle zyden ancommende en
gaende’.
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Ze voorspelt dat ze de hoeve zal moeten ‘abandoneren’ (verlaten) en dat dit zeker geen goede zaak
zou zijn voor de abdij van Ename. Alle behuizingen, schuren en stallen zouden tot ruïnes vervallen niet
alleen tot zijn leedwezen maar eveneens tot haar eigen grote spijt. Volgens haar genieten de pachters
van andere pachthoeven die eigendom zijn van andere abdijen, van kortingen en andere
tegemoetkomingen die het leven draaglijker maken. Daarom bidt ze de abt tot enig medeleven.
De abt mag ook niet uit het oog verliezen dat hij niet de enige eiser is : ‘dagelics molesteren de ghene
van confiscatie van Ghent ende Vuerne omme inspectie te hebben van hare voorwaerde ofte
pachtbrief’. De jaarlijkse belastingen aan de Kasselrij moesten ook betaald worden en bijkomende
eisen van de abdij van Ename waren er echt wel teveel aan. Het was dus een voortdurend schipperen
tussen verschillende eisers. Dit alles leidde ertoe dat de mensen in die tijd het zeer moeilijk hadden.
De mensen werden in die mate uitgezogen dat er voor zeer velen niets anders opzat dan andere
streken op te zoeken. Velen trokken naar het noorden, naar de Hollandse provinciën, met hun hele
hebben en houden en zouden er naderhand ook blijven. Zo waren in de Kasselrij Ieper in 1583 meer
dan tienduizend inwoners vertrokken. Dorpen zoals Pervijze, Proven, Reninge, Stavele en Avekapelle
telden in 1584 zelfs geen enkele inwoner meer. De weduwe Donche heeft er ook de brui aan gegeven
en het Blauwhuis zal gedurende enkele jaren leeggestaan hebben, vervallen, ten prooi aan de
rondtrekkende legerbenden die niet voor plunderingen terugdeinsden. Alsof dat allemaal nog niet
genoeg was drongen ook wolven in onze streken door, zodat de overheid premies moest uitloven voor
het verdelgen ervan. De veiligheid was ver te zoeken. Er waren niet alleen de Spanjaarden, die bij de
verovering van de Westhoek deze streek als vijandig gebied behandelden maar ook baanstropers
maakten zich schuldig aan moord en mishandeling.
De algemene toestand zou zich gelukkig beetje bij beetje herstellen zodat de Westhoek kon bekomen
van de moeilijke jaren. De talrijke kleine gemeenten werden weer bevolkt, er kon weer gedacht
worden aan herstel van alles wat gedurende tijden van leegstand vervallen raakte. Ook het Blauwhuis
kreeg een nieuwe pachter : Filips Van Damme was in 1594 bewoner van dit imposante pachthof van
Pervijze.
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De brief aan de abdij van Ename van 8 mei 1581
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