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Beschrijving van de stad Orchies 

Orchies ligt op drie mijl van Douai en vijf mijl van Rijsel. Het is een mooi en 
aangenaam stadje waar wollen stoffen en veel andere stoffen in grote hoeveelheden 
gemaakt worden. 
 
Lannoy 
Lannoy, gelegen op twee mijl van Rijsel en drie mijl van Doornik, is een versterkte 
plaats, waar pluche van linnen en fluweel gemaakt wordt. Deze stad geeft haar naam 
aan het zeer oud en doorluchtig huis van Lannoy, aan wie de stad met het gebied en 
de omgeving voorheen toebehoorde. Maar dit geslacht is in mannelijke lijn 
uitgestorven en hun bezittingen zijn toegekomen aan de heer van Buren, de zoon van 
de prins van Oranje. In het geslacht van Lannoy zijn er zeer moedige en 
gerespecteerde heren geweest. Zodat er vanaf het begin van de Orde van het Gulden 
Vlies tot nu, meer ridders van de Orde uit dit huis kwamen dan uit enig ander, zonder 
uitzondering. Ook werden veel hoge rangen, ereambten en bewindsfuncties in binnen- 
en buitenland aan de heren van dit geslacht toegekend. Uit dit geslacht is de 
moedige kapitein heer Charles de Lannoy gesproten. Hij werd onderkoning van Napels 
en opperbevelhebber van heel het keizerlijk leger in de belegering en slag van Pavia. 
De Fransen leden er de nederlaag, waardoor koning Frans I zich als gevangene 
overgaf in zijn handen. Tegenwoordig is zijn neef Charles prins van Sulmona en 
Ridder van het Gulden Vlies, een zeer deugdelijk heer en waardige afstammeling. Uit 
dit huis leefde in onze tijd ook Philippe, heer van Beauvoir, een zeer voortreffelijk, 
deugdelijk en geleerd edelman, en zeer moedig kapitein, maar jong gestorven. Hij 
had twee broers, beide vliesridders, de heer van Molembaix, en de heer van 
Tourcoing, die overleden waren toen ik dit boek beëindigde. Later overleed ook de 
eerder vermelde heer van Beauvoir, wiens dood droevig beklaagd wordt.  
 
Uit Lannoy is ook Frans van Raphelingen afkomstig, schoonzoon van Christoffel 
Plantijn en een zeer geleerd man, met een grote kennis van niet alleen het Latijn en 
het Grieks, maar ook van het Hebreeuws, Chaldeeuws, Syrisch en Arabisch. 
 
Épinoy 
Épinoy, ook in deze streek van Vlaanderen, gelegen tussen Rijsel en Douai, is een 
zeer mooi en vermaard dorp, dat de naam en titel draagt van prinsdom. Het heeft een 
bijzondere heer en prins, Charles de Melun, grootofficier van Vlaanderen en zeer 
vermaard en voornaam omwille van de lange geschiedenis van het geslacht en de 
familiebanden. 
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Armentières 
In ditzelfde Waals gewest1 ligt Armentières op vier mijl van La Bassée, en drie mijl 
van Rijsel en Bailleul. Dit is een machtige, rijke en volkrijke plaats. Ze heeft privileges 
zoals een ommuurde en besloten stad, zoals we hiervoor hebben gezegd. Hier wordt 
veel laken gemaakt, in tijden van vrede jaarlijks meer dan vijfentwintigduizend stuks. 
Vooral de soort met vier kleuren wordt zeer gewaardeerd en gezocht, en uitgevoerd 
naar Italië en verder naar Constantinopel. Hier is een markt en stapel van zeer goede 
kazen die in de omgeving gemaakt worden. De stad hoort toe aan de graaf van 
Egmont. 
 
Pays de l’Alleu 
Tussen Armentières en Estaires ligt een streek, zeer mooi en vruchtbaar voor graan, 
vruchten en andere voedingswaren, genoemd “Pays de l’Alleu”2. Het heeft vier grote 
dorpen, waarvan Laventie de voornaamste is, een plaats met veel vrijheden zoals een 
stad. Het heeft ook een proosdij, vrijgesteld van alle bijdragen aan de landsheer. 
Deze heerlijkheid werd oorspronkelijk door de graaf van Vlaanderen aan de paus van 
Rome geschonken. Maar is later (ik weet niet hoe) opnieuw in het bezit gekomen van 
de graven van Vlaanderen. Terwijl ik dit schreef was Jan van Montmorency, heer van 
Courrières, vliesridder en gouverneur van Waals-Vlaanderen. Na hem werd 
Maximiliaan Vilain aangesteld, afkomstig uit een zeer edel geslacht van Vlaanderen, 
een moedig heer en zeer gewaardeerd door de koning. 

                                                 
1 Waals-Vlaanderen 
2 NL: Land van het vrijleen 


