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NOTA

De hierna volgende schets, betreffende de heerlijkheden Op- en
Nederbrakel, wil beantwoorden aan het voorstel gedaan door Dr. Jos.
Denijs, Konservator aan het Rijksarchief te Gent, op de Provintiale
Kultuurdag dd. 13.6.1948,afdeling Geschiedenis.
De bijeengebrachte gegevens werden, voor zover het in onze mo'gelijkheid lag, geordend volgens de toelichting verstrekt voor het op'stellen van een lijst van de heerlijkheden van Oost-Vlaanderen (1).
Beide heerlijkheden worden hier samen behandeld om, in een
voorafgaande 'nota, een punt te belichten dat o.a. betrek heeft op beide
plaatsen. Namelijk de vraag of de heerlijkheden Op- en Nederbrakel
'ontstaan zijn uit de splitsing van één heerlijkheid met naam Brakel?
'Zo ja, welke zijn de oorzaken die geleid hebben tot die splitsing? Zo
neen, hoe is hun benaming met hetzelfde bestanddeel Brakel te verklaren? (2)
Misschien zal het antwoord op een dezer vragen niet zo duidelijk
kunnen' geformuleerd worden zoals we het zouden wensen. Het is
enkel een poging om het gekende materiaal in een passend kader naar
voor te brengen.
Voor het eerst vinden we de vermelding Brakel in een Descriptio Vi llarurn van 868-869.Daarin wordt een beschrijving gegeven van
'de bezittingen afhangende o.a. van een villa te Zegelsem welke de
abdij van Lobbes hier in de streek bezat .
. '. Deze bezittingen waren o.a. :
-

weiden in de Villa Braglo
5..hoeven in de Villa Falconis Mons, door Warichez geïndentificeerd als (Op) (Neder) Brakel en Valkenberg, gehucht onder Nederbrakel (3).

De eerstvolgende vermelding nopens de bezittingen in dat Brakel
-vinden we in 1248, waar het vernoemd wordt als een der 7 dorpen
-waar de Heer van Oudenaarde het voogdijschap over uitoefent; goe'deren welke- de abdij van Inde (nu Kornelimunster bij Keulen) hier
bezat (4). .
.
Mogen we nu de bezittingen, vernoemd in 1248,-identificeren ..als
(1) Denijs J. Inleiding ...
Bràk.els .:Tl'b: Geschiedenis,_
'i('3):"Warieh.ez· J;.Jt'i Buil.r.Cornm. ...,
.':.:.~_:JR..;A..1VIQJÏs nr i33:"!Y~kgpie uit1.8e eeuw} ...
: t4J.devR:eiffè.gb:e.z:g, Manumeats., " .dIl,: 1.42.
(origineel:
Rekenkamer
Rijsel, Ier Car tul àiue: du Hainaut nr 112, cart.
rouge nr 70)
(ontleding:
de St Genois, Monurneris ...,.b.lz .. 5fi8,94.9i..... , .: . o~
'.,[Z)

zijnde de goederen genoemd in 868-869als bezit van Lobbes, nu in het
bezit gekomen van de abdij van Inde?
De opstelling van voormeld Descriptio dateert van na de verwoesting der Noormannen. Deze opstelling was er zelfs min of meer een
gevolg van, het moest een overzicht verstrekken van de toestand van
de nog in het bezit van Lobbes zijnde goederen.
De goederen die de abdij van Lobbes hier bezat waren reeds verwaarloosd, na de inval van de Noormannen zal hun toestand er niet
op verbeterd zijn, deels door uitbatingsmoeili ikheden en ook deels
door de weinige aandacht die sommige abten aan deze goederen schon'ken (5). Zodanig zelf dat deze eigendommen op de lijst der bezittingen
van de abdij van Lobbes niet meer voorkomen in de 12e eeuw (6).
Over de wederwaardigheden var- deze goederen tussen de twee
voornoemde data's weten we niets.
·-Opval.lend is wel de gelijkenis die bestaat tussen de aard van de
goederen die Lobbes hier bezat en deze die het voorwerp uitmaken
van een schenking van 1253, waarbij de toenmalige Abt van Inde al
de rechten, die zijn abdij op weiden te Brakel had, overdroeg aan
Jacques le brassier van Ellezelles (7).
Wanneer en hoe de abdij van Inde in het bezit kan gekomen zijn
van de vroegere bezittingen van Lobbes in Brakel kan niet met zekerheid nagegaan worden.
· Een eventualiteit die onder ogen mag genomen worden is, dat de
Duitse Keizer, onder wiens gezag de streek ten oosten van de Schelde
s-tond, deze goederen wegschonk aan de pas opgerichte abdij van Inde.
Zo zou o.a. ook het Tenement van Inde het grootste deel zijn van de
vroegere bezittingen van het klooster te Ronse.
Nu rijst echter de vraag wat begrijpt men in « Brakel» ?
· Afgaande op de tekst van voormeld Descriptio blijkt het ons dat
Lobbes slechts een aantal bunderen weiden bezat in Brakel, gelegen
buiten het rechtsgebied van de Villa Braglo. Van het eigenlijk bestanddeel van de Villa, de voorloper van het foncier van de latere
middeleeuwse heerlijkheid, is hier geen spraak. Deze behoorde niet
tot het bezit van Lobbes.
"Misschien kunnen we in het licht van de Algemene Geschiedenis van onze streek de verhouding bepalen van de Villa Braglo,
Sedert het verdrag van Verdun in 843vormde de Schelde de grens
tussen de gebieden die verdeeld werden onder de zonen van Lodewijk de. Vrome. Het gebied ten westen van de Schelde behoorde tot
West-Francie (Frankrijk) onder Karel de Kale. Deze ten oosten van
de Schelde behoorden tot Lotharingen onder Lotharius I. Oost-Francie (Duitsland) behoorde aan Lodewijk de Duitser. Vanaf 888 stond
(5) Warichez J. l'Abbaye de Lobbes ..
Uit de Gesta's van Folcuin, abt van Lobbes:
« Op de eigendommen
van de abdij van Lobbes te Zegelsem had deze
(de abdij) tot aan de inval der Noormannen
een kapitteL van 13 kanunniken
die er een kerk bedienden
toegewijd
aan de H...Usmarus,
Bij de inval der Noormannen
in doe ge eeuw werd deze plaats verwoest
.'en de geestelijken
verjaagd ».
(6) Waits, De fundatio ... , blz. 348.
(7) de St Genois.. Monumerrs, blz. 9_49"950:

Lotharingen enigszins onder het gezag van de Duitse Keizers, gezag
dat in 925 een definitief karakter kreeg onder Hendrik I de Vogelaar.
Vlaanderen als leen van de Franse kroon reikte dan ook niet
verder dan de Schelde. De streek ten oosten daarvan, o.a. het latere
Keizerlijk Vlaanderen (Land van Aalst, Land van Waas, de' 4 Ambachten en enige bezittingen bewesten de Schelde) werd door de graven van Gent in 941 nog als leen gehouden van de Duitse Keizer.
Deze graven van Gent beleenden o.a. tal hunner familieleden met
goederen uit dit gebied (8). De Villa Braglo kan een dergelijk domein
geweest zijn.
De pogingen van de graaf van Vlaanderen, Boudewijn IV, tot
de eenmaking van zijn teritorium hadden o.a. voor gevolg: de uitschakeling van de plaatselijke graven, zoals deze van Gent en Waas ..
dit omstreeks het einde der 10' eeuw. In de periode die daarop volgt
kwam de graaf van Vlaanderen geleidelijk in het bezit van de gebieden ten oosten van de Schelde. Deze inbezitname werd door de Duitse
Keizer gewettigd die de graaf van Vlaanderen als zijn leenman over
deze gebieden erkende. De Villa Braglo zou dus voortaan gehouden
worden van de graaf van Vlaanderen.
In het kader van zijn verdere hervormingen, met name de administratieve indeling van Vlaanderen, daarin begrepen de pas verworven gebieden ten oosten van de Schelde, richtte Boudewijk V in 1057
zijn grafelijk leenhof te Oudenaarde in (9). Het lag voor de hand dat
de Villa Braglo zou ressorteren onder dit leenhof. Later zullen we zien
dat de heerlijkheid (Op)Brakel steeds in leen gehouden werd van de
baanderij Eine, dat zelf gehouden werd van het leenhof de Steenen
Man te Oudenaarde.
Dit laat ons toe de veronderstelling te uiten dat de Villa Braglo
de kern was van de latere heerlijkheid Opbrakel, met uitsluiting van
de goederen in bezit van de abdij van Inde, die een afzonderlijk
rechtsgebied vormden.
In voormeld Descriptio is er echter ook sprake van een Villa Falconis Mons (Valkenberg) dewelke van dan af niet meer genoemd
wordt, We mogen veronderstellen dat de eigendommen in deze Villa,
na de verwoesting der Noormannen, hetzelfde lot ondergingen als de
weiden in de Villa Braglo, om met deze nu een geheel (daarom niet
als een aaneengesloten blok) te vormen als bezit van de abdij van
Inde. Deze samenvoeging zou kunnen oorzaak zijn dat de benaming
Valkenberg ondergeschikt werd aan die van Brakel. Dit geheel vormde nu een der 7 dorpen van het Tenement van Inde.
Het juiste tijdstip waarop de onderscheiden benamingen Op- en
Nederbrakel voor het eerst gebruikt werden kunnen we niet met
zekerheid bepalen. Wel zijn deze benamingen reeds in gebruik in
1096 (10) voor Opbrakel en in 1236 voor Nederbrakel (11).
Er kan hier dus geen sprake zijn van de splitsing van één heer(8) Warnkönig, Flandrische ...
(9) De 'Potter, Annalen , dl 6.
(0)
(11)

Piot Ch., Cartulaire
, blz. 46, 49.
Wauters, Table ... , dl 11, blz. 590.
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lijkheid in twee delen met gelijke bevoegdheid. Inderdaad al kunnen
we aannemen dat (Op)Brakel toen reeds mocht beschouwd worden
als. 'een heerlijkheid, dit voor Nederbrakel nog niet het geval was,
het was enkel een voogdijgebied. Oe voorzetsels Op. en Neder konden
alleen gebruikt worden om het onderscheid tussen twee gelijknamige
gebieden aan te duiden en dit volgens hun geografische ligging.
Brakel is het bestanddeel waaruit beide hun benaming haalden.
Opbrakel was de eigenlijke Villa Braglo. Voor Nederbrakel zagen we
hiervoor hoe zijn vermoedelijke vorming kon tot stand gekomen zijn.
Steeds waar er kortweg sprake is van Brakel als bezit van de abdij
van Inde wordt Nederbrakel bedoeld. Om redenen van duidelijkheid
zullen we dan ook voortaan deze benaming gebruiken.
Hoe kunnen we de overgang schetsen voor Nederbrakel gaande
van voogdijgebied naar heerlijkheid zoals dit bestond op het einde
van het oud regiem.
We zagen reeds op welke mogelijke wijze de goederen in Nederbrakel in bezit gekomen waren van de abdij van Inde. Ze vormden
met Ronse, Kain, Horebeke, Ellezelles, Woudecq en Akren het belangrijkste deel van het Tenement van Inde,
Dit Tenement begiftigd met het immutiteitsrecht, stond onder
voogdij van de Heer van Oudenaarde, als vertegenwoordiger van de
Keizer om over dezes belangen te waken in deze gebieden, samen met
de abt van de abdij van Inde. Met zekerheid weten we dat deze voogdijrechten uitgeoefend werden door de Heer van Oudenaarde vanaf
1231 (12). Echter niet alle plaatsen stonden onder zijn rechtstreeks
gezag. De Heer van Wattripont was in 1240Heer van Ronse en ondervoogd van het Tenement van Inde. Welke plaats Nederbrakel onder
deze voogdijgebieden innam is ons niet duidelijk. Misschien was het
een' meierij, waarvan het ambt een leen was rechtstreeks of onrechtstreeks gehouden van de Heer van Oudenaarde. Terloops verwijzen
we hier naar de aankoop door Gwijde van Dampierre in 1293van de
meierij van Brakel met 7 lenen (13).
Hoe dit ook moge geweest zijn in de tweede helft van de 13"eeuw
;;:00 het voogdijschap van de Heer van Oudenaarde over deze goederen èen einde nemen. En namelijk bij de verkoop van 12.11.1280waarbij .de abdij van Inde al haar rechten die ze op de goederen in het
Tenement van Inde bezat verkocht.aan Gwijde v.an Dampierre, Deze
genoot daarbij dezelfde voorrechten zoals de abdij ze destijds van de
Keizer ontvangen had (14). Voor dit deel van Keizerlijk Vlaanderen,
dat tot nu toe nog steeds buiten het rechtsgebied van de graaf van
Vlaanderen gebleven was, werd deze nu ook, zoals voor het overige
"

-,

(12)- Verriest, Le polyptyque ... , blz. LX.
(1'3)--ëie St Genois, Menumens.
blz. 816,
"
(14) de Reifferiberg, 'Monuments, dIl, blz. 166
..'o.o.'
" :(k.opie ~o..R.A;B.,.rekenkamer
nr . 56 - ·Carhilàire ..de N arrrur, rir' :S2Jo,,·
(ontledng:
de St Genois, Monumens, Ibz. 680)
- _. -, --,----·(id. : Wauters, Tlble
, dl 6. blz. 21; dl 11. bl.. 320)," .. '.' ~,:
:'," .. .(In de lat. en franse kopie van dit stuk (A.RB. rekenkamer
tu<56,::ni 82
en 84) spreekt men van Ronacum, .Hór ernbieke. Santi. Corrrékiix.Br aclè,
Acrinianum,
Woudeke, Elechiele).
__
,_ " .•
<-,.:~.: _ ,_'''o.'
",
"

88

deel van Keizerlijk Vlaanderen, leenman van de Duitse Keizer. Deze
verkoop werd echter gedaan onder het beding dat de door de abdij
reeds vroeger gedane verkopingen door de graaf van Vlaanderen
moesten geëerbiedigd worden. De Heer van Oudenaarde werd dus
voor zijn vroeger voogdijgebied nu leenman voor deze gebieden van
de graaf van Vlaanderen.
Al bestond er tussen beiden geen openlijke vijandschap toch
mochten hun verhoudingen koel genoemd worden als gevolg van de
houding die de Heer van Oudenaarde steeds aangenomen had in de
twist tussen de Dampierre's en de Avesnes om de bestreden gebieden,
waarin hij meer dan eens de zijde der laatsten koos. Het charter van
25.10.1289(bijlage 3) mag men als een gevolg van deze houding aanzien. Op deze datum beleende de graaf van Vlaanderen zijn 10· zoon,
Gwijde van Namen met de goederen die hij in 1280 van de abdij
van Inde afgekocht had (15), plus nog enkele andere goederen die
geen uitstaans hadden met het Tenement van Inde.
'Dit leen werd door Gwijde van Namen, waarover hij dus vanaf
25,10,1289 het leenmanschap verworven had, rechtstreeks van de
graaf van Vlaanderen gehouden (de bouche et de main); een punt dat
later betwisting zal uitlokken tussen het grafelijk leenhof van Aalst
(welke beweerden dat Ronse deel uitmaakte van het Land van Aalst)
en de Heren van Ronse (welke weigerden verhef te doen van hun
leen bij het grafelijk leenhof te Aalst en dit deden bij de wetachtige
kamer te Gent).
Benevens die belening en haar voorwaarden stelde de graaf van
Vlaanderen bij deze gelegenheid ook de inwoners van deze goederen
vrij van de Algemene Waarheid. In dit charter is ook voor de eerste
maal sprake van Nederbrakel.
Nopens het heerlijk karakter van Nederbrakel kunnen we het
volgende aanhalen.
In november 1240 vaardigde de Heer van Wattripont, in zijn hoedanigheid van ondervoogd van het Tenement Inde en als Heer van
Ronse een charter uit inhoudende zekere vrijheden en een begin van
reglement (Keure of wettelijkheid) waarbij de rechten en plichten
van ambtenaren en inwoners van Ronse vastgelegd werden (16) (Zie
bijlage 2).
Aan deze vrijheden voegde Gwijde van Dampierre er nog enkele
toe, preciseerde ze beter, en maakte het geheel toepasselijk op al de
plaatsen waarmede hij op 25.10.1289zijn zoon Gwijde van Namen beleend had. Sommige van deze vrijheden hadden voordien enkel betrek
op Ronse alleen (17).
(15)

(16)

(17)

de Reiffenberg, Monuments,dIl, blz. 105
(origineel: Rekenkamer Rijsel serie B 1386, Tresor des Chartes)
(kopie: A.KR rekenkamer nr 56 - cart de Namur, blz. 78)
(ontleding: Wauters, Table.", d 6, blz. 285L
R.A.G,Fonds St Genois nr 281
(origineel: Rek. Rijsel, catulaire rouge rir 112)
(ontleding: de St Genois, Monumens,blz. 546).
R.kG, Fons de St Genois nr 281
(uitgave: Warnkönig, F'Iandrtsche....,dl 3, afL 2)
(ontleding: Wauters, Table.'" dl 6, blz. 285).
1I9

Over de datering van dit charter stippen we het volgende aan.
Te oordelen naar de aanhef ervan werd het opgesteld na de belening
van 25.10.89. De redactie van het slot van dit charter is « faict et
donnei lan de grasse mil eens q(ua)tre viens et ... }) (Zie bijlage 4).
Ten onrechte zegt O. Delghust dat de datering onduidelijk is.
Mening waarmede wij niet kunnen akkoord gaan, evenmin als met het
feit dat hij het laatste letterteken ontcijfert als zijnde het cijfer 10 (X),
om reden dat we heel duidelijk daarin de afkorting van het koppelwoord en (et) kunnen aflezen (18).
Evenzo voor Warkoning die in de diplomatieke uitgave van dit
stuk dit teken copieert als zijnde etc ... (19).
Deze twee laatste charters houden de bepalingen in welke Nederbrakel zijn heerlijk karakter verleend hebben zoals we sommige bepalingen zullen ontmoeten in het denombrement van deze heerhikheid (hoofdstuk Heerlijkheid van Nederbrakel).
Als heerlijkheid wordt Nederbrakel voor het eerst genoemd in
i347 met 7 lenen (20), hetgeen ons toeliet deze te vereenzelvigen met
de meierij met 7 lenen die in 1293 door Gwijde van Dampierre aangekocht werd.
Vanaf 25.10.1289zal Gwijde van Namen, en zijn opvolgers, het
heerlijk gezag over al deze plaatsen en dus ook over Nederbrakel uitoefenen en in zijn hoedanigheid van leenheer van de lenen in Nederbrakel en als heer van dit dorp.
Aangezien Ronse mag beschouwd worden als de bijzonderste
plaats van het Tenement is het dan ook normaal dat Nederbrakel
op alle gebied naar Ronse zal gericht zijn. Inderdaad zien we dat
in 1347 (21) de baljuw van Ronse ook baljuw is van Nederbrakel en
dus ook voorzitter van de leenmannen en de schepenen van Nederbrakel. Dezen haalden hoofd te Ronse (22).
Gans buiten de wil van Nederbrakel om zou deze toestand een
wijziging ondergaan, namelijk dat de leenmannen voortaan hoofden
bij het grafelijk leenhof te Aalst, wijziging die vermoedelijk intrad
rond 1367. Deze wijziging was het gevolg van de reeds vernoemde
twist tussen die van Ronse en die van Aalst over het al dan niet deel
uitmaken van Ronse van het Land van Aalst. Over dit twistpunt
werd menig sentencie uitgesproken, deze van 1367bepaalde dat Ronse,
Nederbrakel en ook ZarIardinge op rechterlijk, finantieel en militair
gebied deel uitmaakten van het Land van Aalst echter niet op bestuurlijk gebied (23). De schepenen van Nederbrakel bleven hoofd halen
te Ronse (24). Dit samengaan van Nederbrakel en Ronse eindigde toen
(8)

Delgbust 0., Renaix ...
Flandrische ..
R.A.G. Fonds Karthuize St MartensLierde,
ibid.
Delghust 0., Renaix ...
»
• La Seigneurie ...
S.A.A. Charter Lod. van Male
(uitgave:
Reyritcns, Boek met ... ).
de Limburg-Stirum,
Coutumes ...• blz 607.

(9) Warnkönig,

(20)
(21)
(22)
(23)
(24)
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charters.

Jan van Namen, een nakomeling van Gwijde van Namen, de heerlijk Nederbrakel verkocht aan Marie d'Aurnont (25) die huwde of het
reeds was met Arnoul, baron van Schorisse. Hun dochter· Jeanne,
vrouw van Nederbrakel, huwde met Simon de Lalaing. Vermoedelijk had Nederbrakel vanaf deze tijd een eigen baljuw.
DE HEERLIJKHEID

OPBRAKEL

Het merendeel der gegevens die hierna volgen zijn genomen uit
twee denombrementen betreffende de heerlrikheid Opbrakel. Het eerste is een uittreksel opgesteld op 17.12.1529 (26) (zie bijlage 5) het
tweede is een uittreksel uit een leenboek van de baanderij Eine in
datum van 20.1.1600 (27).
Steeds werd de heerlijkheid Opbrakel (veelal Brakel genoemd)
gehouden van het leenhof van de baanderij van Eine. Het tijdstip
en de wijze waarop deze afhankelijkheid
tot stand' kwam bespraken we reeds in de voorafgaande nota. Steeds werd er in deze denombrementen de klemtoon gelegd op het feit dat Opbrakel alhoewel gelegen binnen het Land van Aalst er geen deel van uit maakte.
Aan de hand van een kaartenboek van 1653 (28) hebben we
kunnen nagaan dat deze heerlijkheid met al haar lenen welke opgesomd worden in een leenboek van 1716-1778 (29) gelegen zijn
binnen de prochie Opbrakel. Ze besloeg een totale oppervlakte
(foncier + lenen) van 169 bunders 3 dagwand en 40 roeden lh, hetgeen,
omgezet in onze huidige landmaten overeenstemt met een oppervlakte van 209 ha 04 a 76 ca (30).
.
Het foncier, of wat we ook kunnen noemen het vroongebied.
lag omzeggens in één blok rond het opperhof met een oppervlakte
van ongeveer 60 bunders of 73 ha 04 a 69 ca.
Het woongebied bestond uit een opperhof omringd van wallen met optrekkende brug, een nederhof met een hofdries, land,
bossen, broecken, lochtingen. een vijver met een korenwatermolen.
Ongeveer kwam de verhouding van deze delen op het volgende
neer s 30 ha land, 21 ha bossen, 17 ha hooiland, de rest werd ingenomen door de overige bestanddelen.
De 32 lenen die van deze heerlijkheid gehouden werden waren:
1. De heerlijkheid van het Hof ten Bossche, ook genoemd « Courtau-bois ». Dit heerlijk leen bezat de drie graden van justitie en
had een uitgestrektheid van ongeveer 61 bunders bestaande uit
land; meers, weiden, broecken, bossen en een vijver.' Het had
een baljuw en een vurster of sergant, De heer of zijn vertegenwoordiger, de baljuw, ontleenden wet aan de Heer van Opbra(25) RA.G. Fonds Aalst, leenboek 1405, nr 1415.
(26) RA.G. Fonds Eine nr 171
(uitgave: De Potter, Annalen ... dl 7, blz. 44).
(27) RA.G. Familiefonds
Vaernewijck,
3e deel (suppl.),
(28) RA.G. Fonds Opbr akel nr 2.
(29) RA.G. Fonds Opbrakel nr 58.
(30) De Schrijver A., Oude landmaten ...

nr 536.
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2.

3.
4.
5.

6.

7.

8.

kel. Bij overlijden van de leenhouder was een. renet verschuldigd van 10 pond. pars. en 20 sch. van kamerlinggeld. Bij verkoop van dit leen was daarenboven de 10· penning op de koopsom verschuldigd aan de Heer van Opbrakel. Het had een achterleen van 5 bunder land vol relief.
Het « Kerckhofleen» groot 3 bunder in land, weide, meers en
broeck. Relief 10 pond pars. en 20 sch. Kamerlinggeld bij verkoop 10° penning.
Het « Heylbrouckxleen»
groot 6 dagwand l/2 in land, broeck
en weide, Verhef niet gekend,
6 dagwand 36 roeden meers. Relief niet gekend.
De heerlijkheid van Verrebeke begrijpende 4 dagwand 97 roeden land. Tot die heerlijkheid behoorde alleen de lage justierechten. Deze bestond voornamelijk in het recht van wandelkoop zijnde de 16" penning op de verkoopsom van cijnsgronden
die men er van hield. Deze heerlijkheid had een meier die de
latengronden erfde en onterfde. De houder van dit leen bezat
een jaarlijkse heerlijke rente van 36 mokens 1 stoop 1 pint koren, 11 mokens haver, 20 broden, 10 kapoenen. Op lichtmis had
hij een penningsrente van 26 seh. 9 den. 5 tourn. pars.
Het relief voor deze heerlijkheid bedroeg 10 pond pars. en 20
sch. kamerlinggeld bij versterf plus de 10· penning bij verkoop.
de 7· schoof op 3 dagwand 37 roeden l/2 land
relief: 10 pond pars. 20 sch. kamerlinggeld bij versterf plus de
10° penning bij verkoop.
de 7° schoof op 3 dagwand 40 roeden
relief 10 pond pars. 20 seh. kamerlinggeld of beste vrome van
drie bij versterf plus 10· penning bij verkoop.
32 roe bos (vroeger was dit een plek « vrompte» bestaande uit
een. meers en vijver)
verhef 1 kappoen
1 hoen als kamerlinggeld.
50 roeden meers
verhef 3 pond pars. 20 seh. kamerlinggeld of beste vrome van
drie bij versterf plus 10e penning bij verkoop.
1 bunder 3 dagwand 54 roeden bos en weide
relief: 6 pond pars. 20 seh. kamerlinggeld.
9 dagwand 47 roeden meers genaamd het « wintsveld »
verhef 6 pond pars. 20 seh. kamerlinggeld.
7 dagwand land en meers
relief 10 pond pars. 20 seh. kamerlinggeld bij versterf plus 10"
penning bij verkoop.
7e schoof op 1 dagwand l/2 land
verhef 3 pond pars. 20 sch,
7e schoof op 1 dagwand % land zijnde een hofstede
verhef 10 pond pars. 20 seh. kamerlinggeld bij versterf plus 10·
penning bij verkoop.
14 dagwand 1/2 bos genaamd « de hayne »
verhef 10 pond pars. 20 seh. kamerlinggeld bij versterf plus 10·
penning bij verkoop.

+

9.
10.
11.
12.

13.
14.

15.
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16. 1 bunder 1f2 land beplant met elshout
verhef 10 pond pars. 20 seh. kamerlinggeld bij versterf plus 10·
penning bij verkoop.
17. 1/2 bunder land
verhef 10 pond pars. 20 seh.
18. 2 dagwand land
verhef 10 pond pars. 20 seh. kamerlinggeld bij versterf plus 10·
penning bij verkoop.
19. Een erfelijke rente van 2 mokens tarwe per jaar op 2 dagwand
land en 2 kappoenen op een dreef
verhef beste vrome van 23 seh. bij versterf plus 10· penning
bij verkoop.
20. land en bos (zonder aangeduide oppervlakte)
verhef 10 pond pars. en 20 seh. kamerlinggeld bij versterf plus
10· penning bij verkoop.
21. 80 roeden geweed
verhef 6 pond pars. 20 seh. kamerlinggeld bij versterf plus 10·
penning bij verkoop.
22. 1 dagwand 20 roeden behuisde stede en gracht
verhef 3 pond pars. 20 seh. kamerlinggeld.
23. 5 dagwand land en weide
verhef 10 pond pars. 20 seh. kamerlinggeld.
24. 7" schoof op 2 bunder 3 dagwand 74 roeden land plus een heerlijke rente van 1 moken haver per dagwand en 1 gans per dagwand
verhef 6 pond pars. 20 seh. kamerlinggeld bij versterf plus 1Qc
penning 'bij verkoop.
25. 25 roeden. behuisde stede
verhef 3 pond pars. 20 seh. kamerlinggeld.
26. 11 dagwand land en meers
verhef 10 pond pars. 20 seh. kamerlinggeld.
27. 5 dagwand meer~,
verhef 10 pond pars. (20 seh. kamerlinggeld) ? bij versterf plus
:lOcpenning bij verkoop.
28. 27 bunder land, meers en weide genaamd het goed ({ter Brugghen })
verhef 10 pond pars. 20 seh. kamerlinggeld bij versterf plus 10·
penning bij verkoop.
29.. 33 bunder Ldagwand bos zijnde het Brakelbos (40 ha 92 a 37 ca)
verhef 10 pond.pars. 20 seh. kamerlinggeld .
.30., 4~bunder, biest
verhef 10 pond pars. 20 seh. kamerlinggeld bij versterf plus lOc
'. penning. bij verkoop.
21:, . 7; schoof- op 5 dagwand 41 roeden land
.. : ·yer·het,;3 pond pars. 20 seh. kamerlinggeld bij versterf plus .1Oe
.~., penning -bij verkoop.
.
,32. ·7" schoof- op 4 dagwand 20 roeden land
verhef 3 pond pars.,20 seh. kamerlinggeld bij versterf plus 10·
penning bij verkoop.
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33. 7" schoof op 3 dagwand 72 roeden
verhef 10 pond pars. 20 sch. kamerlinggeld bij versterf plus 10"
penning bij verkoop.
34. 7" schoof op 1 dagwand 44 roeden land
verhef 3 pond pars. 20 sch. kamerlinggeld bij versterf.
35. 7° schoof op 1 dagwand 44 roeden land
verhef 3 pond pars. 20 sch. Kamerlinggeld bij versterf.
36. 9" schoof op 1 dagwand 12 roeden
verhef 3 pond pars. 20 sch. kamerlinggeld.
Het oorspronkelijke aantal lenen van 32 werd vergroot door
splitsing van sommige lenen. Voor enigen is het bedrag van het
verhef onvolledig men mag echter aannemen dat het recht van de
10" penning bij verkoop van een .leen een algemeen toegepast beginsel was.
Heerlijke

rechten

Op de eerste plaats behoort tot deze heerlijke rechten de 3 graden van justierechten. De Heer van Opbrakel bezat de hoge middele en nedere justitie. Als kenmerk van deze hoge rechtsmacht bezat hij het recht van de galg welke opgesteld was bij de grens van
Zegelsern op de plaats waar de hellenhoekstraat de hellenkouterstraat kruist.
Hij bezat het recht boeten op te leggen van 60 pond.
Hij mocht de goederen confisceren van personen die deze wegens doodslag verbeurd hadden. De Heer of zijn baljuw mochten
de verbanning uitspreken geldig voor 50 jaar voor gans het grondgebied van Vlaanderen. Deze moest uitgevoerd worden binnen de
3 dagen na het uitspreken van het vonnis. Tot deze heerlijke rechten behoorde ook het houden van een jaarlijkse doorgaande waarheid die over het algemeen bestond in de opsporing, door ondervraging, van onberechte misdaden welke dan bij het eerstvolgend ding
berecht werden. Op deze waarheden, die zowel gehouden werden
door zijn leenmannen als door zijn schepenen, was elk manspersoon
boven de 15 jaar verplicht aanwezig te zijn, zowel poorters als anderen op straf van een boete van 3 pond pars. Jaarlijks hield hij
ook een schouwing van straten, wegen, beken, waterlopen, stop selen, visserijen, jagerijen en vogelrijen.
Tot de lage justitierechten van de Heer van Opbrakel behoorden, het wandelrecht of wandelkoop d.i. het recht van de 16" penning af te staan aan de Heer op de koopsom van gronden die verwandelt (ruiling, verkoop) werden door de laten. Deze 16" penning
bedroeg 2 sch. indien door deze verkoop de verkoper geen gronden
meer kwam te bezitten binnen de heerlijkheid. Ingeval bij deze
handelingen de prijs lager gesteld werd dan de werkelijke koopsom, om het bedrag van de 16" penning te verminderen, werd een
beedigd prijzer aangesteld voor het bepalen van de waarde waarop
de 16" penning moest geheven worden. Daar behoorde ook nog toe
het recht van sterfkoop dat geheven werd bij het overlijden van
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de houders van cijnsgronden en dat bestond in het betalen van het
dubbel van de jaarlijkse rente. Om als erfgenaam van zekere onroerende goederen te kunnen erkend worden moest men daartoe
binnen de 14 dagen na het overlijden een verzoek om erkenning
indienen. Aan dit alles kleefde bij niet naleving een boete van 3
pond pars.
Bestuur
In het bestuur van zijn heerlijkheid werd de Heer bijgestaan
door ambtenaren, gewoonlijk officieren genaamd. Deze waren belast met het nemen en het bekendmaken van alle maatregelen voor
de goede orde en het welzijn van de bevolking.
De bekendmaking van de genomen maatregelen gebeurde bij
kerkgebod. Dit recht behoorde alleen aan de officieren van de Heer
van Opbrakel en aan deze van de Heer van Eine. Voortijds had dit
recht alleen aan de Heer van Opbrakel toebehoord om reden dat
de Kerk op heerlijk goed stond, het was een eigen Kerk.
Als biizonderste en eerste officier had de Heer een hoogbaljuw
als zijn plaatsvervanger of stédehouder belast met het doen van alle
executien waartoe de bediening van zijn ambt geroepen was.
Een ander ambtenaar was de meier die de schepenbank of vierschaar van 7 schepenen maande om vonnis te spreken. De schepenen werden beëdigd voor de meier met het recht kennis te nemen
van alle zaken die de laten betroffen en ze te berechten (erven en
onterven). Tot de bevoegdheid van de meier behoorde ook het gevangen nemen van alle personen die vervolgd werden zowel voor
criminele als voor civiele zaken en dit zowel binnen als buiten de
heer lij kheid.
Verder waren er nog een vurster (boswachter) beedigd voor de
leenmannen en belast met de zorg over de heerlijke bossen namelijk het brakelbos gelegen aan het uiteinde van Opbrakel tegen de
grens van Henegouwen. Dit toezicht bestond voornamelijk uit het
recht .van het vangen van loslopend vee dat schade aanbracht in de
bossen. Hij had het recht, in dit verband, boeten te eisen tot 3 pond
en ook om kerkgeboden te doen.
Een verschoever, beëdigd voor de schepen was belast met de
inzameling van de 7" en g" schoof die de heer bezat op zekere gronden. Hij mocht boeten opleggen tot 3 pond en had eveneens het
recht kerkgeboden te doen.
Als heerlijke renten ontving de heer jaarlijks op
bamis 33 ganzen en eenden
kerstavond 20 pond pars. en 258 kapoenen
passen 300 eieren, 160 broden en 6 mud evene (haver) op elke heiligdag had hij ook nog 3 kapoenen. Jaarlijks moest elk inwoner
een dag Herendienst doen die bestond uit een dag werk met paarden
en kar (voor dezen die er bezaten) of .een dag handwerk (voor dezen
zonder paarden of kar). Deze herendiensten (ctowyden) .werden
afgekondigd bij kerkgebod.
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Tot de .heerlijke .rechten die de heer van Opbrakel binnen zijn
heerlijkheid nog bezat behoorden:
-

de tol, zijnde het recht te heffen bij de verkoop van waren en
dieren (gewoonlijk werd het allen geheven op marktplaatsen).

-

Vond = het recht op verdwaalde en gevonden goederen binnen
zekere tijdspanne niet opgeeist door de rechtmatige eigenaar.

-

Bastaardgoed = het recht op de goederen gelegen binnen
heerlijkheid nagelaten door bastaarden zonder erfgenamen
familiever band.

-

Estraingiersgoed
is het recht dat kon slaan op goederen binnen de heerlijkheid nagelaten door vreemdelingen en niet door
dezes erfgenamen werd opgevorderd.
Incommelinghengoed:
recht op de goederen nagelaten door incommelinghen d.z. personen die als vreemdeling zich binnen de
heerlijkheid hebben gevestigd.

-

de
in

Beste Hoofd of hoofdstoel of cateil = was het recht op het beste
stuk roerend goed dat de Heer toekwam bij het overlijden zowel
van een zijner laten als van de poorters als van de uitgezetenen
(vreemden) die eigenaars waren van gronden binnen de heerlijkheid).

-

o

Dit recht van het beste hoofd bezat de heer ook op de goederen
van de nakomelingen van zijn laten die niet meer binnen Opbrakel woonden. Dit recht deed hij echter enkel gelden binnen
. het land van Schorisse, binnen Everbeek en ook te Gent. Voor het
heffen van dit recht had hij op al deze plaatsen een morteman
(mortemain = recht van de dode hand).

Verder is er onder deze heerlijke rechten ook nog te vermelden
de collatie van kapelnij en het recht een gesinde persoon te hebben.
Tienderecht : In de copij van het leenboek van 20.1.1600wordt
de helft van het tiende van Opbrakel verheven door Ignatius
Aggr:ins: Uit de randvermeldingen weten we hoe dit in zijn bezit
kwam. De Heer van Opbrakel, vermoedelijk Jan van Herselles,
verder de dit tiende in voordeel van zijn dochter die een tweede
maal huwde met Adrien van den Heede. Deze familie verkocht dit
tiende aan Erasmus van Brakel echtgenoot van Agnes van Coyeghem. De opeenvolgende bezitters ervan waren Josse van Brakel,
zoon van Erasmus, Anna van Brakel dochter van Josse, Ignatius
Adorins zoon van Anna van Brakel.
LIdST DER HOUDERS VAN DE HEERLIJKHEID

OPBRAKEL

Over betrouwbare gegevens beschikken we niet om aan de hand
daarvan een lijst aan te leggen van de opeenvolgende bezitters van
de heerlijkheid (Op) brakel. Toch achten we het nuttig de in sommige
genealogische verzamelwerken voorkomende gegevens samen te vatten in onderstaande schema's.

L Volgens nota's in R.A.G. fam. fonds Vaernewijck
X

stuk 586.

t 1096

Sigerius, kastelein v. Kortrijk
PetronelIa van Brakel
\

\

\

\

\

David

Roger

Daniel

\

G. (W)authier t 1131 Roger t 1190 Rasse
Kastel. v. Kortrijk

\

Roger, Heer v,' Brakel
t 8.11.1213
\
\

'\

Daniel t 1320

Rasse, Hr. v. Brakel
t 1213

I TAK OPBRAKEL

\

Jacqueline
X Baudewijn van Haveskerke

I TAK HOF TEN BOSSCHE I

I

t

t
\

\

X

Rasse, Hr. v. Brakel t 133:5
Ida van Wieze

Roger, gen. v. Brakel
Hr. v. Court-au-bois
in 1352 gr.balj. van
Oudenaarde

I

I
\

\

\

Jeanne

Rasse

Bernard

\

Olivier

Jan

IT.

Volgens Gaillard.

Everard, Kast. v. Kortrijk
\

Roger, id. t 1050
\
\

.\

'R;,oger
Kast. v. Kortrijk
X

\
\

\

Roger t 1190
x M. de Guines

Gauthier i' 1111
Kast. v. Kortrijk

\

Sohier t 1096
Gauther
Kast. v. Kortrijk
t 1091
PetronelIa v. Brakel

\

Libert
Bissch. v. Kamerijk

\

Rasse
Rasse t 8.11.1213
\

Daniel, Hr. v. Brakel
i' december 1320
I
\

X

\

Rasse, Hr. v. Brakel
Ida van Wie ze

Róber, Hr. v. Court-au-bois

\

I

I

I

Jan

Olivier

Jeanne

I

Rasse

I
\

Bernard
9-7

IIL Volgens de grafsteen opgetekend door van Gestel (Theo Brakels,
Geschiedenis van Opbrakel..., blz. 221). Grafsteen opnieuw opgericht in 1569 door de kinderen van Erasmus van Brakel X Agnes
van Coyeghem als aandenken aan Erasmus (t 1333) van Kortrijk
X Ida van Wieze.

X

Sigerius
PetronelIa van Brakel

I

Roger
I
I

I

Erasmus

Robert

I

I

Daniel

I

I
X

I

Erasmus t 1333 .
Ida van Wieze

I
I
X

Erasmus v. Brakel, gen. Van den Bossche
Agnes van Coyghem

IV. Gegevens uit verschillende
J

X

genealogische

TAK OPBRAKEL

Rasse van Kortrijk t 1333
Hr. v. Brakel
Ida van Wieze
I
I

I

Jan, Hr. v. Brakel
t zonder erfgen.
X

werken.

Olivier, Hr. v. Brakel
(na Jan)
Catherina v. Dooren

I

nam naam en wapens
van Brakel aan.

I

Jeanne, Vr. v. Brakel
(na haar nicht
Catherina)
X Collard de Brugelettes

Catherina, Vr. v. Brakel
t zonder erfgen.

I

Jan v. Brugelettes, Hr. v. Brakel
I
X

Margiet v. Brugelettes, Vr. v. Brakel
Jan van Hembieze, Hr. v. Beaulieu
I

Jan van Hembieze, Hr. v. Opbrakel (1388)
X Alexandrine Dammans
I
X

Olivier van Hembieze, Hr. v. Opbrakel (1441)
Avezoete van der Haaghen
I
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I

Gizelle van Hembieze, erfgename v. Opbrakel
x Victor van Herselles
I

Lievien van Herselles
Heer van Opbrak el
t

(1529)

I

x

Jan van Herselles, Hr. van Opbrakel
Eleonora van Gistele
I

Eleonora van Herselles, erfgen. van Opbrakel
x 10 J aak van Landas
10 Adrien van den Heede
I

Jaak de Landas kocht van zijn schoonvader de
Heerlijkheid Opbrak el af
I

x

Anna van Landas t 4.2.1713,Vr. v. Opbrakel
Louis Charles de Landas

X

Antonia de Landas, Vr. v. Opbrakel
Pierre Frans Marcoux t 17.6.1702

X

Frans Robert Marcoux t 21.7.1761
Maria Casetta

X

Frans Jacobus Marcoux t 3l.3.1775
Catherina Baalon t 29.6.1804

I

I

I

I

Ludovic Marcoux t 1828
laatste leenheer van de Heerlijkheid
TAK

HOF TEN

Opbrakel.

BOSSCHE

Robert van Kortrijk, gen. van Brakel
Hr. van Court-au-bois
I
I
X

Rasse, Hr. van Ten Bossche
Adrienne, Vr. v. Riede

X

Gillis, Hr. v. Ten Bossche
woont op 14.9.1394te
Oudenaarde
Catherina Hoes

X

Jan v. Brakel, gen. de Bosco
Hr. v. Cour-au-beis t 23.3.1429
Agnes Wavels t 28.10.1419

I

I

Bernard t 1360, begraven in de
Karthuize van St Martens-Lierde
X J eanne Descalgnies

I

I
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I

x

Gillis v. Brakel
gen. Van den Bossche
Hr. v. Ten Bossche t 9.4.1463
Catherina Cabillau t 18.1.1487
I
I

x

+

Bernard v. Brakel
4.8.1504
Hr. v. Ten Bossche
Elisabeth van Coudenberg
t 31.7.1.502
beiden zonder kinders

I

Gillis van Brakel, gen. Van den
Bossche, Hr. van Ten Bossche
t 8.10.1516
x Catherina van der Meeren
t 21.7.1525
I

x

Rasse van Brakel, Hr. van Ten
Bossche, t 7.1.1554
Agnes van Coyeghem t 1555

x

Josse van Brakel, Hr. van Ten
Bossche, t 24.2.1607
Marie de Vlaeminckxpoort

I .

I

Anna van Brakel 0 23.8.1572,Vr.
van Ten Bossche
x Opice Anselme Adorins
I

Pïerre Adorins, Hr. v. Ten Bossche, t 14.3.1659
x Agnes de Beer
DE HEERLIJKHEID

NEDERBRAKEL

Hetvroegste denombrement over deze heerlijkheid is dat van
1405 (31). Dit zeer beknopt stuk bevat, buiten de gewone vermeldingen van hoge, middele en lage justitie, in fine de aanduiding dat
Jan" van Namen deze heerlijkheid rond deze tijd (1405) verkocht
had aan Marie d'Aumont. Het verhef van deze heerlijkheid, die gehouden werd van het grafelijk leenhof te Aalst, bedroeg 10 p. pars.
en 20 sch. kamerlinggeld bij verkoop de 10· penning + relief en kamer linggeld.
, Een meer uitgebreid denombrement is dit van 28.4.1654 (32) opgesteld door de toenmalige Heer van Nederbrakel, A. Van Cauteren.
De volledige tekst van dit denombrement is weergeven in bijlage 6.
Over de aard van het heerlijk karakter van Nederbrakel zagen
we reeds uit wat dit bestond en wanneer ze verkregen werden
(zie bijlagen 3 en 4).
Men noemt het een « vrije franchise » van dezelfde natuur als
de heerlijkheid Ronse.
We menen dat men door dit begrip de vrijstelling van de Alge(31) R.A.G. Fonds Aalst nr 1415.
(32) R.A.G. ibid, verheffen van lenen.
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mene Waarheid wil beklemtonen verleend in 1298, met als versterkend motief de verwijzing naar het karakter van Ronse.
Op finantieel gebied kwam Nederbrakel enkel tussen in de betaling van de gewone beden van de graaf (transport) in de onkosten
van het Land van Aalst zelf hadden ze geen deel.
Door het ontbreken van een foncier mag Nederbrakel een vliegende heerlijkheid genoemd worden. Inderdaad kunnen we nergens noch in denombrement noch in enig ander stuk een aanwijzing vinden die ons moet toelaten de oppervlakte of ligging van een
foncier te bepalen. Nederbrakel is, in tegenstelling met Opbrakel,
een heerlijkheid die niet gegroeid is uit een domein.
De totale oppervlakte van de lenen die binnen de heerlijkheid
Nederbrakel gelegen waren bedroeg 44 bunder 59 roeden of 54 ha
10 a 24 ca deze lenen worden als volgt beschreven:
1o 2 bunder 30 roe hofstede met wal en meers
rel. 3 p. pars. 12 sch. kamerlinggeld - 10e penning.
2° 3 dagwand + 1/3" van het tiende van Nederbrakel (= 6e schoof)
rel: 32 sch. 8 sch kamerlinggeld.
3° 3 dagwand meers
verhef: 32 sch. 8 sch. kamerlinggeld.
4° 1 dagwand bos gen. « viverdal bosch»
verhef: 10 p. pars. 20 sch. kamerlinggeld.
5" een cijnsrente
verhef: 2 p. pars. 10 sch. kamerlinggeld
deze cijnsrente bestond in 11 % hopen evene en 12 den. slaande
op 3 bunder 23 roe of 3 ha 77 a 84 ca.
6° 8 bunder 2 dagwand 32 roe land op abeelkouter.
7° 8 bunder 30 roe land op de opperste cauter.
8° 11 bunder 84 roe land op de nederste eau ter.
9° 3 bunder 3 dagwand 67 roe land zijnde de wijndriesch.
10° 4 dagwand 35 roe (gelegen neven nr. 9°).
11" '2 dagwand meer's zijnde de wijnmeersch.
12°' 2 bunder 6 roe, gelegen aan nr. 11°.
13° l_dagwand 45 roe meers zijnde de eeckmeersch.
14° 2 bunder 3 dagwand 66 roe meers zijnde de Zuttermeersch.
15° 1 dagwand 56 roe land op de Alsemberg.
16° 2 dagwand 85 roe, gelegen neven nr. 15°.
Onder de heerlijke rechten die de heer van Nederbrakel
mogen we vermelden :

bezat
~~

de hoge justitie zoals het berechten van alle criminele en civile za:
ken, de confiscatie, het houden van een jaarlijkse souveraine waarheid! een oogstkeur waarop iedereen vanaf 15 jaar moest aanwezig
zijn op de boete die daarop stond, dagkeuren. een maartkeur, meikeur en bamiskeur, waarop een boete stond van 3 p. tourn. 30 sch.
tourn. degene die het vonnis van de schepenen tegensprak verbeurde een boete van 30 P. tourn..
Hij mocht de verbanning uitspreken volgens de aard en de grootte van de: misdaad. Hij bezat het recht. straatschouwing te doen met
uitsluiting :van.de .officieran van het land van Aalst.
'

lOl

Onder de lage rechtspraak die de heer uitoefende mogen we
vermeldden: de dood of sterfkoop op cijnsgronden. Deze rente bedroeg het dubbel van de gewone jaarlijkse rente, het lopens jaar
niet medegerekend.
Onder deze justitierechten valt ook nog het bestuur. Dit bestuur
en de uitoefening daarvan berustte bij zijn ambtenaren.
Hun bevoegdheid was de volgende:
de hoogbaljuw. en de onderbaljuw in vervanging van de eerste, waren de rechtstreekse vertegenwoordigers van het gezag van de Heer,
ze waren aldus voorzitter van zijn leenhof (samengesteld uit zijn
leenmannen) en zijn schepenbank, waarvan de meier aan het hoofd
stond. De leenmannen haalden hoofd te Aalst en de schepenen te
Ronse. (Zie hiervoor).
Als heerlijke renten had de Heer:
in haver: 9 mudden 1 halster een mod 1/2 brakelse cijnsmate (= het
dubbel van geraardsbergse maat)
in hennen of hoenders 54 en 50/12e van een hoen
in capoenen: 20 Y4
in olie: 6 stopen
in geld: 68 p. 3 sch. 2 den. pars.
De verschillende heerlijke rechten die hem nog toebehoorden
waren: Dood of wandelkoop, dobbel rente (zie cijnsgronden) de tol
van mortemain, het recht op de goederen nagelaten door bastaarden, stragiersgoed
(vreemdelingen),
aubaniteitsrecht,
het beste
hoofd, dat er in bestond dat de heer het recht had op het beste stuk
vee uit te kiezen uit de nalatenschap van zijn laten. Hij bezat ook
het recht op vogel- en visvangst en het jachtrecht, het plantrecht,
de collatie van de kosterij.
De heerlijkheid Nederbrakel had het recht tot het hebben van
een zegel en het houden van een wekelijkse woensdaagse markt. Op
deze markt mocht niemand gevangen genomen worden dan voor
schulden gemaakt gedurende de markt, dewelke 3 dagen vrij was
(1 dag vóór en 1 dag na).
- De verhouding tot het Land van Aalst was gepreciseerd in volgende punten:
De baljuw van Nederbrakel was niet verplicht aanwezig te zijn
op de souveraine waarheid gehouden door de officieren van het
Land van Aalst.
De officieren van het Land van Aalst waren in geen enkel geval bevoegd binnen het gebied van de heerlijkheid van Nederbrakel,
of het was bij gebreke van zijn eigen ambtenaren. Deze van Aalst
mochten evenmin, zonder toelating van de baljuw van Nederbrakel,
de laten van de heerlijkheid dagvaarden buiten de heerlijkheid.
HOUDERS

VAN

DE HEERLIJKHEID

NEDERBRAKEL

Gwijde van Namen mogen we aanzien als de eerste houder van
deze heerlijkheid. Hij werd met deze goederen beleend door Gwijde
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van Dampierre, zijn vader, in 1289. Gwijde van Namen overleed op
13.10.1311en liet zijn goederen na aan zijn zoon:
Jan I, Markies van Namen, t 1330
I

I

I

I

I

Jan II
t 1325

Gwijde II
t 1336

Philippe III
t 1337

Guillaume
de Rijke

Robert
t 1349

I

de zoons van Jan I erven achtereenvolgens deze goederen, de laatste,
Robert, schenkt ze aan Jan I, Graaf van Namen, zoon van Guillaume
I
I

Jan I, Graaf van Namen
verkoopt de heerlijkheid Nederbrakel aan
Marie d'Aumont t 10.4.1464
X Arnoul, Baron v. Schorisse, t 1463
I
I

I

Arnoul t 1476
Baron v. Schorisse
I

X

Jeanne van Gaver, Vr. v. Brakel
t 29.5.1478
Simon de Lalaing t 15.3.1476

X

Josse de Lalaing, Hr. v. Brakel
t 5.8.1483
Bonne de Viefville

X

Karel de Lalaing, Hr. v. Brakel
t Oudenaarde 18.7.1525
Jeanne van Luxemburg

X

Karel II de Lalaing, Hr. v. Brakel
t 22.11.1558
1° Margriet de Croy t 11.7.1540

X

Philippe, Graaf de Lalaing
Hr. v. Brakel
Margriet de Ligne

X

Margriet de Lalaing
Vr. v. Nederbrakel
Florent de Berlaimont

Jacquelinne
X Jan van Luxemburg
beiden t zonder kinders

I

I

I

I

I

I

Margriet de Berlaimont
t 17.3.1654,geen vermelding meer
van het bezit van de Heerlijkheid
Nederbrakel.
A van Cauteren kocht de heerlijkheid
1654.

vermoedelijk tussen 1653-
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X

A. van Cauteren, Hr. v. Nederbrakel
Isabella van de Vijver

X

Pierre Antoine van Cauteren t mei 1700
Hr. v. Nederbrakel
Marie van der Goten

I

I

...
I

Gasparinne van Cauter
t 18.9.1754
X Gebhart de Plotho
t 10.8.1755
Hr. v. Nederbrakel na zijn oom

A. Fr. Clement van Cauter
Hr. v. Nederbrakel
zonder kinders

I

Theodoor Jozef de Plotho
x M.G.B. d'Assignies
I

Charles Jozef de Plotho
t Parijs 14.6.1825
laatste leenheer van Nederbrakel.
GENT, 19-11-1958.

J. van Twembeke.
BIJLAGE

I

Descriptie Villarum (fragment) (1) (868-869)
Est in Sigulfi Villa mansus indominicatus / habens bunr ... de prato in Villa
Braglo / bunr ... silvam in peruntia ad por cos / Ecclesia I solvens ... I camba I
solvens
I molendinum solvens
I sunt ibi mansi 93 solvit unusquisque
modia
porcum I/de
lino fusa
/ pull. III / ova XII / de hoste inter
omnes solid... / et faciunt ad vineas carrates... / faciunt omni Ebddomada
de manuopere dies.. I et Bubus / sunt ibi haistaldi... I qui solvunt denr.
XII I est de eadem Villa offinbeka XII mansionarii / eum camba et molendino / Sunt preterea de eadem villa mansi V in villa quae dicitur Falconis mons I solventes eundem censum :

BIJLAGE

2 (2)

Gerars Sires de Waudripont fac sauoir a tos eaus ki sont ki cest escrit veront
et oront que io ai quite clame a tos jors permenablement les tailles que jori
aueie en le vile de Ronais. Et totes les corovees. It tous mesceneurs mis Jus.
Je ne puis proir par mesceneur et si ai clame quite tous congies de mariages
en Ronais que cascuns et cascune puent marter de hors le vile et dedens sans
le congiet del Segneur.
It. si ai toute le vile de Ronais mise a loi fors aucunes coses ke cis escris
nomera. Cou est cascuns hom u femme ki a mariage sunt vennu li home
doit XII den. et li feme VI den. cascun an apaier le jor Saint Remi. It mes
(D kopie: R.A. Mons nr 33 IV (18" eeuw)
uitgave: Warichez J., in Bull. Comm. Royale d'Histoire, 1909,dl 78, blz. 258.
(2) origineel: A.D.N. Rekenkamer Rijsel nr 1570 {(cartulaire rouge » stuk 4
microfilmische kopie daarvan op Rrijksuniversiteit te Gent
kopie: R.A.G. fonds St Genois stuk 54 (520 mmoop 375 mm.)
ontleding: De St Genois - Monumens, blz. 546.

siergans ior dolt comander en plaine eglise ie diemence deuant quil al jof
Saint Rerny le patent. It ki cel jor ne Iaroit paiet paier le poroit dedens le
quinsaine apres sans forfait. It mes siergans doit sir par receuoir jusques a
none les diemences et les fiestes jors et les merkesdis de cele quinsaine les
diemences et les fiestes jors el puis. It les merkesdis el markiet. It se il dedens
le quinsaine nauoient 'paiet enuoir poroie men siergant a eaus ki en seroient
defaillant et prendre i poroit a home XII den. dauoerie et XII den. de forfait
et a le feme VI den. dauoerie et VI den. de forfait. Se il ne pueent mostrer
que il: soient defaillent par men siergant. It se mostrer 10 pooient paier porolent sans forfáit dedens le jor que mes siergans le semouroit. It ki men
bailhi que je mys aroie en plaine eglise 1 VII P. le vile varder ferroit hors
del markit u del kernjn Roial u meteroit rnaiy a luy par ire faite il me deuroit
XXX P. et ki en ces heus li feroit sanc il me deuroit 60 P. It ki en markiet
u en pire Roial nule de ces coses li feroit li forfais doubleroit It ki le desmentiroit u diront Iait eens amandes que eskieujn jugeroient a my altre se Il sen
plaignoit. 'eens arnandes me rendroit il double sans plainte It ces forfais doi
jou moustr er par deuant eskeiuins par tiemoignages soffisans Et se jou tiesmeiris nen auoie le sairement de celuj u de celi en puys auoir et sil le noie
qurtes en jert puy le sairernent It sil auenoit que par le coupe de mey siergant
li feist on aucuy desmesfais ki dit sunt. Se on moustrer pooit par tiesmoignage
soffisans que par se coupe feust prendre nen doi nul amende. It sil auenoit que
on se conbatist dedens Ronais u hom u feme i forfesist prendre poroit mes
siergans eeluy u celi ki aroit forfait. It se eil u celle voloit doner pleges al
meor de loi a faire lascier le doit mes siergans aler tantost que pleges ara
done It se il ne pooit plaigner doner et il offroit altre ereant cel com eskieuins
jugeroient u assenoroient prendre le doit li maires. It tantost que cou jert
fait lascier le doit aler mes siergans et se il ne deuoit nul creant et mes siergans len menoit. Sauer doi al abbet et al meor lor drois ausi quime les miens.
It sil auenoit que burine u meslee aueniste en Rosnais u lardis mes sierians
puet venir a~ meor et al eskieuins sans nule plainte .et dire Segnor ores ceste
vertet et il le doiuent oir. It a eele vertet pueent mettre li maires et li sires
i home labet. It selonc sel vertet doiuent il jugir en plaiy pleit sil en sont
sage. It sil nen sont li maires les doit faire auoir les homes labbet par consel
ët ces forfais doiuent il jugir alsi quil ont fait jusque ore puis que li engit
furent JUS mis. It se mes siergans auoit mestir domes par persons menet
aler i doiuent quil qui il nomera sans eskieuins de jusges a me maison tant
que mestir en aroit. Et qui uiroit se somons j estoit 5 S. de forfais me deuroit
se tiesmoignages auoie quil en fust somons. It sil auient que son aje mestir
de mes gens homes en ost u en ceuacie u en tornoi unir i doivent aarmes.
It se jou ai tant despassie quemander lor doi mes siergans en plaine eglise par
fieste jor wardable. It se jou espassie nen auoie quemander lor doi mes siergans u que il les treuue. It ei! ki mi venroit me deurbit X S. de forfait se jou
enauoiê tiesmoignage soffiscant que somons en fust et ces tiesmoige doi jou
faire oir deuant eskieuins et se jou tiesmens nen auoie Ie sairmens de celui
en puis auoir et sil en j auoit aucuy viel u non pioscant il nj doit ne aler ne
envoir et par tornoi nes puis mener plus que u Iiues lonc. It armes doit cascuns
auoir wambais et capiel et glavie ki auoir les pora 'par ewart deskieuins et
eswarder le 'doiuent sur lor sairemiens. It sil auenoit que ceualers quescent
en Rosn:ais del tornoi cil ki al rtlarkiet manroi pooroient par aus enuoir home
soffiscant et sil i auoit aucy que on forfesist et mes siergans li requesist
triues doner les deueroit loials. It sil les refusoit et desit que faire ne le
peust faire en doit le loi de la vile. E.t sil cou ne faisoit prendre Ie poroit
tant que fait Iairoit It quant jou lairoie emme prisont ereant me deueroit
doner tel que eskieuins diroient quil fust soffiseans quil deuroit trives si atans
que mals ne venroit tantost quil seroit hors et quant il aroi t cou fait lascier
le doit aler sauf eou quil paie sen despens et le droiture des fiers. It sil auenoit
que larentins auenist en le vile se moedres ne ras ne mors doine ne arairis
ne trivé brisie de toutes ces coses ne se doiuent eskieuins melïer se li fais
est aprers de eaus ki eau arolent fait porent ke cil ki cou aroit fait ne Ie
norast et sille norast le verite en deuiore faire oir as eskieuins et a II de mes
homes soffiscans par somonse del meaurs as eskieuins It sil dient quil meller
ne sen doiuent faire en puys ne volente It sil J auoit sospicon quil ne se
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seuseent dire qonsel en doiuent auoir as homes labbet et li maires leur doit
faire auoir et celuy ki en seroit portrais prendre le poroie Et sil me offroit
ereant prendre le doi tel ke eskieuins diront que bien en sera i sis. It se on a
mestir de verite oir en vile venir doiuent eil quon uolra al melleur catel
doiuent demorer li sierf et li aubaiye. It qui en mey bose talleroit de quelle
arme que eou fust par malisee 5 s. me deuroit de forfait et Iarme perduue et
le dainage sols tant de bose que cou vainoit aleure que coppe laroit lt doit
li vacke u li kevals que priz seroit elbosc cascuns II den. et les kuires perdues
se pris i estoient puis que libans en sert fais en plaine glise. Et de ces coses
doit on eroire le forestier sor son sarrement et forestier i doi jou mettre loial
par sierement de vant eskieuins le vin doi jou auoir tout en si que jou Iai
eu de jusques a ore. Et les treus et li eskieuins ne sen meUent de me prope
dette ki meur de mey catel que on ne me done ne que jou naeate puis jou
pan er sans loi prent ke jou en aie tiesmoignage soffistcant. Toute altres dettes
doit on faire auoir par my loi. Et se on faisoit plainte sans mey sieriant li
maire le doit dire et se my doit sauer mey droit sor son sierament et quant
li lois sera [ugie mes sierians i doit aller avoec le meieur par paner. Lors
dome ney peut Ion prendre par se dette ne par plegerie et se on areistoit
home de le vUe u le sien par Iocqouisant de moj u que cou fust deliurer le
doi tot quite lt ne jou alcune priere faisoie a ciaus de la vile et il le meseondissoient faire ne lor doi mie par cou pri s et se mes sierians for faisoit par
son outraje a aucun de le vile jou ni prendroie riule de mes auoeries dec1adent
que jou Iarois fait a amender par le consiel des eskieuins prent que eil Ie
welle prendre quant on li offerra et cou eutnetont del siergant ki warde le
vile. Li maires de Ronais ne me doit ne ost ne cevacie ne auoerie Et sil auenoit
que jou brisaste aucunes des ecuenences ki dites sunt Eil u cel sor que on
le briseroit doit venir al meior et al eskieuins et eist doiuent quere a moj u
al souer ain quil regne a cou que li eartre dist al eomun eost de la vile It
cou(?)enghes loials lor doi rendre se jou faire lor faisoie a tart
Toutes ces choses ki dites sunt ai jou jures a tenir a mes homes et mi home
a moj et tot ensi le doit jurer mes oirs austois que mientale et li home a Iuy
et par ehou que ces eonuenees soient fermes et estables si ai jou pendu men
propre saiel a eest escrit jou florens abbes dende preiere mon segneur (?)
men saiel a eest escrit apre eau que cou soit ferme cose et estalle jou Baudevins ceualiers sires de commines al le priere mon segneur gerars et me fille
a sa pendut men saiel a eest eseritt pour eou que ce soit ferme chose

BIJLAGE

3 (1)

Nous Guis Cuens de Flandres et Marchls de Namur faisons savoir a tous
eeaus ki ces nos presentes lettres verront et orront ke nous par le volentei et
par le consentement Robiert notre chier aisnet fil Conte de Nevers et de Willauîne notre fil apresneit pour le raison du manoir et dele rente d'Erkinghem
ét des apartenances dont Guyos nos Fius estoit ayreteir et ke Willaumes nos
fius devant dis tient ore en droit et doit tenir hyretaublernent a tous jours il
et ses hoirs apres lui, avons donneit absoluement et donnons en hostage a Guiot
notre fil devant dit atenir atous jours et lui et ses hoirs enhommage de nous
et de nos hoirs contes de flandres yretaublement tout l'aequest et tout l'akaet
ke nous fait avons al abbeit et au convent de Saint Cornille Dendes et volons
et octroions ke guyos nos fius devant dis ait hyretaublement tout cel aquest
et tout cel akat enle meisme fourne et en le meisme maniere ke nous I'akatames et ke toutes les conditioris contenues es lettres ki faites sunt sour I'achat
devant dit li soient sauves alui et ases hoirs et donnons au devant dit Guyot
notre fil et volons kil tient entierement sans riens hor mettre li devant dis
Guyot notre fius de toutes les droitures et de toutes les choses en quelconke
chose il gist, soit en teres, soit en pr eis, soit en rentes, soit en eens, soit en
bos soit en eauwes, en rekes, issues ou hommages, en hostes, en toutes justiees
(1) origineel: Rekenkamer Rijsel. Tresor des chartes, serie B nr 1386
kopie: A.R.B. Rekenkamer nr 56 (Cartulaire de Namur) nr 23, blz. 78-85
uitgave: de Reiffenberg, dIl, blz. 105
ontleding: Wauters, dl 6, blz. 285.
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hautes et basses et en toutes autres choses et droitures, comment ke on les
apiele ke nous avons eut au duissiens avoirs eut pour quelconque raison: ke ce
fust u par raison d'akat ou par autre raison es lius et es villes u li bien
del akat devant dit gisent eest asavoir C*)en la ville de Rousnais, en le vile
Delzele, en le ville de Wondeke, en le ville d'Akerne en le ville de horombeke
Saint Cornille, en le ville de Rusingnies, en le ville d'Amougies, en le ville
de Midelbeke en le ville de Kayn, en le ville de Scournay et en le ville d'Oticone, pour les parties de cascune deces deus villes de Scournay et de' Otikone
ki descendent dou Tenement Dende, en le ville de Nederbrakele et es autres
villes et es autres lius la entour comment ke on les apiele ki sunt estre doivent
en tout ou en partie dou Tenement d'Ende. Si avant cornme li eschevinage de
toutes les villes devant dites et des autres lius ki nommeit ne sunt mie. Et
li fief des hournages ki sunt dou Tenement d'Ende s'estendent, joisse ausi
plainement et ausi justiciaulement comme nous en avons joit au avant doit
joir dusques a le cereke ces presentas lettres furent faites, et comme il soit
ensi ke 'Ii genf domorant es lius dedens les Eschevinages des viles devant
dites se sunt plaint, ke i! aient esteit traveilliet et peneit par adjournemens
fais . sour eaus de volentei et de usage et sans loial veriteit faire dou dait
dont on les adjourrieroi t et ke en leur .metoit sus, nous ki de ces gries volons
warandir et effranchir tous ceaus demoraines dedans le Eschevinage des·Villes
devant dites octroions et volons ke des ore en avant tout ei! ki de ce vorront
estre warandi et le requierent et ki demuerent et demorront es Iius devant
dis parmi che ke chascuns deaux ki de ce franchir vorra estre payera de
service au devant dit Guyot notre fil u a son foir apr es lui douze deniers
de parisis de rente par an au Noel et parrni le meilleur kateil ala mort li
quel cateil li hoir dou mort porront rakates pur LX sols de parisis s'il lor
plait söient en tele franchise et en teil condition ke adjourner me travellier
nous ne nos hoirs ne les porrons ne autr es de par nous ne de par nos hoir s
ne nus tenans de nous ne de nos hoirs contes de flanders s'il ne soit avant
par loiai verrteit ouverte faite, as us et as costumes' dou pays sauve ce si
plaingant veriront ki plaindre se vauront de ces gens deseuredis franchis en
le mariiere deseure dite de fait avenut dedens le .pouf-chai nte des Eschevinages
des bus et des viles devant dites et leur plaint oferant et vauront poursuir
selori droit mais ke li plainte soit faite a Guiot notre fil devant dit ou a son
hoir apr es lui ou a celui ou a ceaus ki de par li ou de par ses hoirs sera et
tenra u seront et tenr-ent ces justices es Iius et es villes devant dit ki bien
en porra ces gens devant dis ensi franchis cornme dit est adjourner et sour
eaus aler avant [ustices faisant selonc droit et selonc le usage dou pays et
selonc le condition dou fait dont li plainte sera et se Guyos nos fius devant
dis ou ses hoirs apres lui ou celui ki en son liu ou en liu de son hoir sera sevuelent plaindre de ces gens deseure dis et leur plainte poursuir faire le
puerit .selonc le usage dou pais si comme deseure est dit, et si n'est mie no
entendemens ne ne volons ke s'il avenist ki li gent deseuredit k( franchit
seroient ensi comrne dit est fesissent aucun fait manifest et pris fuissent et
arr iestet en présence fait fust dedans 'eschevinages des lius et de villes devant
dites fust dehors u ke ce fust et desous cui ke el fust ke par mi ceste franchise
bien ne les piust mie arester ne detenir ains attendons et volons ke ensi bien
ke autre gent es lius ou il seroient pris en present fait bien les porr a juistieler
selonc le usage dou pays et selonc ceke li meffait seroit, et si se departissent
dou Hu ou il avoient fait le fait, sans estre arresteit ne pris venroient en
porroient faire chius desous cui u fais seroit avenus et le pourtrait de le veriteit pour servir selonc droit et selonc le coustumme dou pays ausi bien
comme d'autre gent, et comme on ait useit cascun an deus fois, dou faire de
par neus franke veriteit es lius et es villes devant dites, nous toute le droiture
ke avons ou avoir eut poons ou faire faire ces franches veriteit es lius et es
villes devant dites en des gens demorans es lius et es villes devant dites faire
venir a no Iranche veriteit soit par usage soit par autre droit donons au dit
C*) In een andere kopie van hetzelfde stuk CA.R.B.Rekenk. Br., nr 56 - nr 83,
blz. 211) worden deze plaatsnamen als volgt gecopieert : Rosnaïs, CD)elzele, Wondeke, Arkenne, Orembeke Saint Cornille, Rusengrries, Amougies,
Mildebeke, Kaynen, Escorriay, Cd) Eticone, Nederberkele.
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Guiot notre fil pour lui et pour ses hoirs apres lui sauve ceke cil ki seront
de par nous ou de par nos hoirs contes de flandres apres nous Bailliu es lius
voisins des eschevinages des lius et des villes devant elites avont a faire de ces
gens, Guiot notre fil devant dit pour les veriteis kil feront prester leur droit
ou a leur request et nous autre teil volons ke nos gens soient prestelt as veriteis faites de par Guyot devant dit ou de son hoir se on les requiert, et
toutes ces choses deseure dites et cascune d'eles prometons nous pour nous et
pour nos hoirs contes de flandres a warandir et a deffendre au devant dit
Guyot notre fil et a ses hoirs apres lui a tous jours encontre tous et le prometons pour nous et pour nos hoirs contes de flandres lui et ses hoirs apres
lui a tenir et a warandir sans damage encontre toutes personnes de siecle,
de Sainteglise, ou de religion kil riens demanderont par quelconques raison
ke ce fust de droit en I'aquest ou en l'akkat Dendes et des appartenanches
desus dis en tout ou en partie ou ki de riens l'emprocheroient par quoi Guyos
nos fius devant dis ou ses hoirs apres lui ne puist joiir paisiulement si comme
dit est del yretage devant dit et comme li manoirs tout li fruiet et li pourfis
dele terre de Erkinghem devant dite et des appartenances dont Guyos nos
Fius devant dis fis ayr etes devant chou ke li escanges devant dis fu fais si
comme dit est apertenissent entierement a nous et a notr e chiere compaigne
Ysabel Contesse de Flandres et de Namur tout le cours dele vie de cascun
de nous et pour cascun de nous. Neus tout cel acquest et tous tel akat doivent
par eschange pour le terre d'Erkinghem si ke dit est avoecq toutes les autres
choses et droitures ke nous l'avons adjousteit retenons pour nous et pour
notre chiere compaigne devant dite a tenir entierement tout le cours dele vie
de cascun de nous et pour cascun de nous et sil avenoit ke Guyos notre fius
devant dis alast de vie a mort sans avoir hoir de sa propre char nous volons
et ordonnons par le consent et le volenteit de Robiert et Willaume nos chiers
fius devant dis, ke tout cel acquest et achas devant dis Dendes des lius et
des villes devant dites avoec tout ceke adjousteit i avons tout en tele maniere
ke nous I'avons donneit et octroiet a Guyot notre Fil devant dit et tout ensi
comme deseure est deviseit et expreisseit viengnent soient et demuerent a
son frere germain et a ses hoirs perpetuelement et yretaublement en tesmoignage et en seureteit des queles choses toutes nous avons ces lettres
saielles de no saiel et nous Robers Cuens de Nevers et Willaumes ses freres
fil a haut homme noble notre chier Seigneur et pere guion conte de flandres
et Marchis de Namur devant dit le doun et l'eschange tout entierement et
ensi camrne devant est dit et toutes les autres choses tout en teile maniere
comme eles sont devant devisees, escrites et contenues, loons, gr eons, et
apreuvoris et confermons et les avons enconvent et nous obligons nous et nos
hoirs apres nous, chius de nous deus ki par escheance venra ale conteit de
flandres a tenir et a faire tenir et loiaulement acomplir sans venir encontre
par nous ne autr ui, en Tesmoignage et en connissance desquels choses nous
avoris mis nos saiaus a ches presentes lettres, che fu fait en l'an de grace
mil deux eens quatre vins et neuf le mardi devant le fieste Saint Syrnon et
Saint Jude.

BIJLAGE

4 (1)

Nous Guys Cuens de Flandres et Marchis de Namur faisons savoir a tous ke
comme Gerars cheualiers jadis Sires de Wauelripont donnast loy escrite et
saelee ale Ville et al eskeuinage de Rosnays et nous en decours de tans apries
acatissiens le ditte ville de Rosnays et le tenement dende et toutes appendances droitures et partenanees des dis lius si comme il appert par lettres
patentes SOUl' che faites el non et aoes guyot ele Namur nostre fil a tenir de
nous et de nos hoirs contes de Flandres apres nous perpetuelment a tous jours
sauve che ke nous toute nostre vie le devons tenir et Yzabeaus nostre chiere
et amee compagnie et mere au dit gyot selle nos sourvit i doit auoir et ara
tout le Cours de se vie sen viage et nos fust chele loys monstree des escheuins
(1) Kopie of minuut: R.A.G. fonds St Genois stuk 281 (556 mm. op 470 mm.)
uitgave: Warnkönig, dl 3, afl. 2
ontleding: Wauters, dl 6, blz. 285.
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et des bonnes gens de Rosnays et nos requisiscent ke nous lor renouelissiens
et volsisciens otroyer et consentir kaucun bon et convenabie ajoustement et
cange de oy en aucuns poins i fuseent mis et ensi lor confirmisciens par nos
lettres saelees de nostre sael et par le sael ausi Robert nostre ainsnei fil het
hoir plus apparant de le contei de Flandres et par le sael ausi guyot desusdit
Nous ki volons et desirons ke toutes les bones besognes mises avant soient
essauchies et toutes lois soient en bons lius de nostre terre et de nostre pooit
esclairies et mises en tout bon amendement Reswardei ausi kaucun point de
cheli charte nestoient mie convenabelement ordenei par tous amendemens a
lune partie et alautre et par toute seurte de bien et de pays dune par et
dautre a le pryere et requeste des Eschevins et des bones gens de le ville
de Rosnay lor avons loy donnee et confirmee et donnons et confrrmons tele
ke che apr es ensuit.
Il est a sauoir ke toutes les tailles ke li sires de Rosnays soloit jadis en Ie ville
et en leskeuinage de rosnays avoir et toutes les corowees sunt as dittes gens
de Rosnays et del eskeuinage quitees et clamees quittes a tous jours perpetuelment. Et sunt ausi tout messoneur mis jus en tele maniere ke li sires de
Rosnays kiconques le sera ne puent jamais priel' pour messoneur. Et sunt
aussi li congie des mariages en Rosnays clamei quite a tous jours en telle
maniere ke chascuns et chascune pueent marier dehors le ville et dedans sans
pr endr'e ne auoir le eongiet del sigrieur.
Et est tout Ü ville de Rosnays mise a loy fors en aucunes chozes chi apres
nommees et declarees.
Chou est, ke chascuns homme et femme quant il sunt a mariage venut doivent
li home XII den. et li femme VI den. cascun an a payer Ie jour St Remi. Et li
sergans dou signeur de Rosnays ki a che rechevoir sera mis leur doit faire
semonse et command le diemenche devant le jour St Remi en plaine Eglise
kil au jour St Remi li paichent, Et ki dedans Ie jour St Remi ne li aroit payet
payer li por roi t dedens le quinzaine apres sans fourfait. Et doit li dis sergans
tous les diemenches et les jours de feste et les mereredis de cheie quinzains
seyr par le recheuoir juskes a none. Chest a sauoir les diernenches et festes
jours el permis et les mereredis el march.iet. Et se dedens le quinzaine
n'avoient payet chascuns et chascune ki che deveroit envoyer puet li sire son
sergant a tous eheaus ki seroient defaillant por prendre a home XII den, davoerie et XII den. de fourfait et a le femme VI den. davourie et VI den, de
fourfait se il ne pueent monstrer ke lor defaute soit avenue par le sergans
et se monstrer le pueent payer porrent sans fourfait dedans le jour ke li sergans Ie sernonra. Et est asauoir ke li sierf et li awaine sunt demourei et
doiuent derriourer al milleur eatel.
Et ki encontre le bailliu de Rosnays sairementei a Ie ville de Rosnays u
cheliu kil avait mis en sen liu sayrementei ausi ou dit liu et demmchiet en
pl.airie Eglize par jour de feste wardaule et par jour de marchie fourferoit
par Ire et jniure f'aite ou serviehe del signeur faisant u por Ie serviehe dou
signeur hors de marchie u hors de chemin royal il fourferoit vers le signeur
XX lib. de Tournay et ki en marchie u en pire roial sans lor feroit li amende
de cheliu fourfait doubleroit et ki les desmentiroit u dirait lait Ii amandize
keskeuin j.ugeroit a un autre ki de che se plaindrait doublereit en che cas.
Et ches fourfais doit monstrer li sires u ses bailliu et par Iiu as eschevins
pardevant aucuns de ses hommes soufiseaus de le tenure dende et par tesmoins
soufiseans et se Ti. sires u ses bailliu par 1 nen avoit tesmoins auoir en puet
et doit sil Ie requert le sayrement dou Iaydengant. Et se li Iayderigans noie
Îe Iaydenghe par son sayrernent quites en est pri tant, Et se il avenoit ke on
fesist a) dit sergans le signeur aucuns des meffais desus dis u Iaidenghes desist
par lé meyme coupe dou sergant et li meffaisans u Iaidengans puest monstrer
et .mettre en voir ke che fust par Ie coup dou meyme sergant li sires ne doit
de ehe prendre nulle amende. Et sil auenoit ke li sergans dou signeur fourfesist persen autrage a aucun de le ville li sires ni prenderoit riules de ses
avoeries deschi adont kil Iaroit fait amender par Ie consel des Eschevins
póur\riit ke chils enuèrs cui on avoit fourfait voelle prendre lamende quant
on li' offerra et chou entant on de cheliu sergant ki warde le ville.
Et seifauenoitke
on fesist mellee u bataille dedans Rosnays u aucuns hornme
u fernme.T fourieslst en autre maniere prendre porort li sergans dou signeur
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homme u le femme ki fourfait i aroit. Et se il u elle voloit de loy etc. donner
pleges a cheliu cui li sires u ses bailliu avoit mis en liu sayrementei de loy a
parsiuir et faire laiscer en aler le doit li sergans tantost ke plege en seront
donnel soufiscamment et se li meffaisans ne pooit donnei plegerie soufiscant
et il offroit a faire autre creant tel comme eschevins jugeroient u asseneroient
prendre le doit il mayres et si tost ke li creans er t fais li sergans le signeur
le doit laiscer aler et cheliu ki creant ne porra donner porra il sergans emmener et emprisoner si comme por le meffait.
Et si li parent dou bailliu u de son sousbailliu estoient en aucune faide acuoysonne ne mesprendre me doit en envers eaus por aquoyson de le faide ne por
choze ki soit ne ki awiege de le fayde se il ne se fait partie avoec les parens
fadions.
Et sil avenoit ke burine u mellee avenist en Rosnays u aucuns laydis li sergans le signeur tout soit che ke plainte nen soit faite puet venir au mayeur
et as eschevins et dire signeur oires verites de cheste choze et il doivent oir
et a chele verite oir puet li sir es avoir aucuns de ses hommes et seonc chele
verite doivent il juger en plaine plait sil en sunt sage et se sage nen sunt li
mayeurs lor doit faire avoir tant des hommes li signeur por consel ke il
soufisse et ches fourfais doiuent il juger tout ensi comme il ont fait puis chele
eure ke li congiet dont il soloient usa jadis furent mis jus.
Et sil auenoit ke li ser gans le signeur volsist pr endre aucun u aucune li fourfait eust et il neust mie pooir de main mettre a lui u de lui tenir et il desist
as gens dou signeur ki ke il fuscent tener me chelui tenir le doiuent et se
il ne le tenoient cascuns ki en fafaute et seroit deveroit au signeur V s. de
fourfait se il ne juroit sour Saints ke tenir ne le pooit nous se li sergans puet
il doit a tous ar ests mettre le main tous premieis.
Et si ne doit li bailliu mener homme ne feme en prison hors de ville de Rosnaus plus loing ke demie Iiwe.
Et se li sergans dou signeur avoit mestrer de gens par aucuns persons mener
aler i doiuent sans eschevins tant chil kil nommera et sernonera Et ki semons
en seroit sil mi aloit il seroit a fourfait de V s. au signeur se li sires auoit
tesmagnage ke sernons en fust.
Et sil auenoit ke li sires eust besoin de ses gens en ost u en chevaucie venir
doiuent aarmes Et se li sires a tant despasse faire commander lor doit par
sop sergant en sainte eglise par feste jour wardaule. Et se il nen auoit espasse
commander lor puet ses sergans u ke i les puis trouver et ki ni venroit il
deveroit au signeur X s. de fourfait se il u ses sergans pooit avoir tesmognage
ke semons en fust et a tel fourfait seroit ki ni venroit toutes fois ke semons
seroit et ·ni venroit mie et ches tesmoins doit li sir es u ses sergans faire oyr
devant Eschevins et se li sires nen avoit daucuns tesmognage le sairement
dou defalant en puet et doit avoir.
Et saucuns par grant veilleche u par faibleche u nornpaiscante venue par maladie u autrement apparant ne venoit mie si comme li autre en ost deportes
en ooit estre a demourer puet sans tourrait au signeur par ensi kenvoyer
doit par lui en lost soufiscamment al esward des eschevins, Et doit chascuns
auoir darmes si comme wambais capel et glavie ki auoir le porra par esward
deskeuins et de che doivent il eswarder par lor sairement,
Et sil estoit aucuns a cui en fourfesist et li sergans li signeur li requesist
triwes donner les deueroit Ioia'ls et sil les refusent a donner u disoit ke faire
ne le peust faire en doit li ser gans le loy de le ville et se che ne faisait ka Ie
loy partient prendre et tenir le porreit en prison tant ke fait Iaroit et se faire
et donner voloit creant tel keskeuin diroient ke soufissans fust a chele entention ke tantost kil serort hors de prison il donroit triwes si a taus ke nus mals
nen auenroit si tost kensi laroit fait ensi laiscer le doit li sergans aler sauve
che kil paiche son despens et li droiture des fiers.
Et sil auenoit kaucuns larrencins u murdres u ras u accissions domme u arsins
u triwe brisie fust fait en le ville de Rosnays de toutes chez chozes ne se
pueent ne doiuent eschevins meiler se Ii fais est appers sour cheaus de de
cheaus ki chou avoient fait et ke chius ki tel cas avoit fait ne le norast et sil
le nooit le veritei en doit faire oir li sires u ses sergans as eschevins et a deus
de ses hommes souffiscans et par semonse de mayeur as escheuins Et se
eschevins disent ke meller ne sen doivent faire en puet il sires sa volentei
Et sil i avoit en che souspechons kil ne le sens cent dir e consel en doivent
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avoir a tant des hommes le signeur skil soufise et li maires lor doit les
hommes faire avoir Et chelui ki portrays en sera puet li sires faire prendre
u ses bailliu et se li pris offre creant prendre le doit li sires u ses sergans
tel keskevin diront ke bon et bien li ara fait. Et se on a mestire de veritei
oiyr en le ville de Rosnays venir i doivent tout chi ke on ivorra auoir. Kiconques maison assauroit u briserait de jour C s. de Tournoi faire feront et
k i par nuit lassauroit u ki serr a li amends en doubleroit et che doit en moustier
par tesmognage soufiscant pardeuant eschevins. Kiconques au bos le signeur
tailleroit par malisse de queUe arme ke che fust V s. de faurfait deveroit au
signeur et larme perdue et le dage sols del bos coppei ehest a sauoir che kil
vonroit aleure ke coppei laroit. Li chevaus u li vake ki prise seroit au bos
le signeur doi t au signeur cascuns Ir den. et les kierres ki prises i seroient
puis ke bans en soit estei sans en piaine Eglize seroient perdues et de ches
ehozes doit on croire le forestier sour son sayrement et li sires doit mettre
en ses bos forestiers loials par sairement fait devant Eschevins et est a sauoir
ke tout li fourfait desusdit sunt a Tournoi.
Li sires doit auoir vin por sen hostel tant ensi comme li signeur lont eu juskes
a ore Chest a sauoir par I den. mains con ne Ie vende aval le ville les triues
doit li sires auoir De le propre dette le signeur ke on li doit ke on ne li
donne mie ne kil nacate mais ki muet de sen propre catel puet il panner sans
loy mais ke il en ayt tesmognage soufiscant Et toutes autres dette doit on
faire avoir parmi Ioy. Et quant li loys sera jugie li sergans le signeur i doit
aler por panner.
Lors domme ne doit en prendre por se dettes ne por plegenie. Et se on arrestoit
homme de le ville de Rosnays u le sien por oquoyson dou signeur u ke che
fust deliurer len doit li sires tout quitte.
Et se li sires faisoit aucune priere a cheaus de le ville et il li escondissoient
faire ne lor en doit mie por che pis. Et sil avenoit ke li bailliu u li sousbailliu
u autres de par le signeur u li sires meymes menast aucun u aucune hors loy
u refusast loy a faire chius u chele cui on en defauroit u autres por eaus le doit
monstrer as Esehevins et li Eschevins le doiuent monstrer au bailliu u a chelui
ki ou son liu sera u au signeur meyme et sil adont ne font loy cesser doiuent
1i Eschevins de toute loy a faire desche a dont ke Ioys en seroit faite et kil
serort amendei ale persone soufiscamment se li cas est tens kil par tiegne a
loy al esward des eschevins Et doit on cas a au renouueler et faire les Eschevins de Rosnays as pririir s plais apres le S. Jehan en telle maniere ke on ne
puet faire Eschevins nouvel nul homme ki lait este Ian prochainement passei
et doit on faire esschevins par les hommes de le court en telle maniere kil
doivent quatre eschevins eslire et faire et ches qua tres fais il en ont fait asse
lor deuoir. Et li quatre nouvel Eschevins doivent faire les II apres tantost
et est asauoir ke li homme au faire ces quatres eschevins pueent appeler
a leur consel les prestres cures de le ville de Rosnays et puent demander
pr endre et auoir consel a eaus bonnement sauve ake ke li homme ne sunt
mie tenut de appeler les prestres ne de tenir et faire lor eonsel sil ne
voelent et sil ni voient profit et bien por le ville et por le signeur Ne Ii
prestre se on les appelle a che faire ne le pueent trair e ne clarner a nul
droit ne a leur usage par eaus ne por lor successeurs a nul sor en nul maniere.
Et tout soit il ensi ke nous le dite ville de Rosnays ne les appendance ne pertenance ne tegnons mie her itaulement mais a nostre vie si ke desus est dit
et ke nous guyot nostre fil en aye mes aheri tei a tenir et maintenir a tous
jours heritablement apres nos deches sauve le viage nostre desus ditte chiere
compagne sa mere si comme chi desus est dit nous nequident i avons retenut
et retenons por nous et por nos hoir s contes de Flandres le resort comme a
souvrain signeur si cornme de defaute de droit et de loy sauves a guyot toutes
autres enezes pertenans al aheritement ki fais li est de le ville de Rosnays
dou tenement dende et de toutes appendances pertenanees et droitures des dis
lius si comme il appert par le char te ki parole del dit ahyretement, Et avons
encouvent as eschevins et as bonnes gens de le ville de Rosnays et del eschevinage de le ditte ville ke nous toutes les chozes desus ordenees destrees
otroyes et donnees de nous eomme de signeur tenrons de tant ke elles pertiennent et pertenrent a nous tante nostre vie entirement et bonnement sans
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venir ne faire venir par nous ne par autrui econtre ne faire empechement nul
en quelconque maniere ke on le puist faire par quoy le chose desus dites
soient enfraintes de par nous en tant u en aucune partie et par che ke nous
volons 'ke toutes ches ohozes deuant dites soient a tous jours tient et loialment
tenues et wardees de nous et de nos hoirs signeurs de Rosnays et del tenement dende si prometons nous par nous et par nos dis hoirs ke les chozes
desus dites derisees et ordenees toutes seront et ordenons desorendroit et
volons kelles soient de nous et dou dit guyot nostre fil et ses hoirs et ses
successeurs tenues et aernplies entierement et parmenablement sans jamais
venir dire ne faire rien encontre ne en tout ne en aucune partie et volons ke
Robers nos chiers ainsnes fius et hoirs apparans de le contei de Flandres a
cui par succession dyretage il resors desus dis portei a se il nos sourvit tantes
les chozes contenues en cheste charte loe gree et apprueve de tant ke elle le
touchent u ·pueent toucher par le raison desus ditte et les promette a faire
tenir et aernplir si avant ke les le touchenront et porront toucher toutes fois
ke on en tr air a a lui juskes a raison et a droit et mettre en nou de son assens
et consens SOUl' ches chozes et por confirmation de elles son sael a cheste
charte auoec le nostre Et volons aussi ke guyot nos dis fius et hyreties de le
drte ville de Rosnay et des autres lius et chozes desus dittes partenons al
desusdi t ahyretement toutes les chozes desus dites ordenees et deuisees et
chascune de elles loegree e apprueve et les promette et dit encomment par
liu et por ses hoirs a tous jours a tenir a faire a amplir entierement loialment
et en bonne foi sans venir ne faire venir jamais encontre par lui ne par autrui
en tant vie en aucune partie et mettre en non de confirrnation des chozes
desus dites et por tesmognage son sael a cheste charte auoec le nostre
Et nous Robers dususdit ainsnees fius au conte de Flandres a le volente de
nostre chier et amei signeur et pere guy de Flandres desus nommei toutes
les chozes contenues en cheste charte loe gree et apprueve de tant ke elles
nos touchent ne porront jamais toucher en quel conque maniere ke che soit
et les .promettons a faire tenir et aemplir si avant kelles nos toucheront u
porront toucher toutes fois ke on en traira a nous juskes a raison et a droit
et avons fait mettre en non de nosh-e assens et consens sour les dites chozes
et por confirmation de elles nostre sael a cheste charte auoec le sael de nostre
chier et amei pere desus dit.
Et jou guyot de Namur fius as desusdis cheraus et tres nobles guy Conte de
F'Iaridr es et Marchis de Namur et Ysabel sa compagne heritiers de 1e ville
de Rosnays dou tenement dende des appendances partenances et droitures
des dis lius si comme desus est dit le don et ordenance de loy et le confirmation faire de men tres cher et amei signeur et pere et de noble homme mon
signeur Robert mon frere desus nommei en le maniere ke chi devant appert
10 grei et apprueve et confirme en toutes manieres a 1e volente de mon desus
dit cher signeur et pere et les ay enconuent et promis et promet loialment et
en bone foy a tenir a faire et a emplir entierernent sans venir ne faire venir
jarrîais encontre par mi ne par atrui et connais ke mes chier s et ameis sires
et peres desus nommees a des devant nommees 'lius le resort tel comme dit
est et je desorendroit li reconnais a tous jours por lui et por ses hoirs Contes
de Flandres comme a souvrain ensi ke desus es dit
Et ces tesmognage seurte et confirmache des chozes desusdites toutes. Nous
guy Cuens de Flandres et Marchis de Namur Nous Robert ainsnes fius au
dit conte et apparens hoirs de Flandres et jou Guyos de Namur desusnommes
avons cheste present charte saelee de nos seaus et donnee as eschevins et
a le bonne gent de Rosnays por eaus et por le ditte ville de Rosnays et Iesschevinage che fust fait et donnei lan de gras se mil deus cens quartre vins et ....
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Denombrement van de heerlijkheid

Opbrakel 17.12.1529.

De vermenghen vander heerlichede van bracle ghehauden in leene vander
berye van heyne.
(1) RA.G. Farru1iefonds Vaernewijck, 3" deel (supplement), stuk 536.
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De 'hèertièhede
van bracle es groet onder bosch mersch water gheweet sayede
landt met eender water meulene 60 bunders ofte daer omtrent ende placht
groet te zijne twee hondert bunderen landts de welcke meermaels verderderf
es gheweest.
Ende vermach alle justitie, hooghe middele ende nedere daer zijn van ghehanden XXXII leenen sta ende alsmen die leen en verkoop ten thienden pen.
van coope telcke verwandelinghe
van relieve som. ten 10 p. pars. som ten
6 som te 3 p. pars ofte ten beste vrome van drien dewelcke de heere kiesen
wilt ende van elcken thebbende 20 sch. van camerlincghelde.
Vermach te doen bannen jaer ende dach rumene binnen sonneschinne,
ende
dlant van vlaenderen
binnen derden daghen op dlijf.
Ende soe wie ghebannen
es van dootslaghe
verbeurt
jeghens den heere al
zijn goet onder wat heer e dat ghelegen es.
Vermach. tol, vont, confiscatie, goet van bastarnen.
stragiers goet, incommlynghen tserquemenaye
heerlycken
ommegane, ende beleet jar elycx van straten
van vaerweghen
ende ander van meulbeken
van zij beken van waterloopen
ende van stopselen j agherie volghelrie vyscher ie ende alle rechten van eenen
hooghen justieeier
'Ltern hem toebehoort recht van eenen vuster e te stellene up brakelbosch.
Item heeft toebehoort
sijnen gront.

prerogative

heerticheit

midts

dat

de kercke

staat

up

Item zoe toebehoort
alle jaren te doen hauden eene souveraine
deurgaende
waerhede ende alle particuliere
jaer keurlieh ofte sij keuren ende die bij mannen ofte schepenen
Ende te desen leene toebehoort eenen meyere met alle boeten ende een vuile
bane van VII schepenen.
Item alle manshoof boven de XV jaeren audt ende daer boven es ghehauden
daer toirconsetne
te eommene up peene vande boete van III p.p. also wel poorters als anderen.
Item toe behoort alle de besten hoofd van alle mijne la eten poorters ofte poorteressen
ofte andere, insghelycx
van pr erogative
heerlicheden
van mijner
la eten ende ,van hemlieden hoir ie volghende altoes de moederlyeke
sijde die
vertreeken
wonende uut mijnen prochie in alle de prochien vanden lande
van Schorisse ende int heerscip hueversbeke
tselve recht hebben de voors.
heerlicheden
up de heerlichede
van oracle
Insghelijcx
ghendt.

hebben

van

mijne

laeten

die

trecken

wonende

inde

stede

van

Item noch mij toebehoort den 7e schoof alle mijnder heerlijchede
deure.
Item noch toebehoort
de helftscheede
van de gheheele tiende jaerlix over
mijne; heerlichede .

al

.Item söe behoort een heerlijcke renten teleken baefmesse tonfanghene XXXIII
gansen ende eenden teleken kersavonde
teleken heilighen daghe drie cappoenen in penn. rente 20 p.p. Item 258 cappoenen Item hondert ende tsestig brooden ses mudden evene ende teleken paschen 3 hondert eyeren van als, luttel
.min ofte meer.
!te,';'" zoe hebbic van vercopen van verwandelinghe
bij mangelinghe
ofte andersins van mijne la eten gronden den pen. XVI ende als de insetenen
van
mijne heeruchede
gheene gronden en hebben soe zijn se mij schuldich II sch.
over mijnen heerlichen oorlof.

-Item den gront 'verkocht
te doen prisene
Item

soe hebbic

onder den coop ofte iusten
om mijn vulle recht te verhalene.
ten

overlijdene

van

mijne

laeten

prise
dóbbele

bij

fraude

rente

ter

mach
doot.

'Item sóè behoort deser heerlichede
eenen jaerenlixschen
dienst ende croweyde
te wetene die peerden ende waghene hebben eenen dach tjaer s heerlix te cro'weydene met heuren peerden ende waghene ende die gheene en hebben met
Ireurl. persoon.
ltem noch toebehoort eenen cappelrie castraele staende te mijnder collatie i.iet
.zekere erffeliche renten ende erve toebehorenden.
Item soe es te mijner voors .
.leene ende .heerscip ende jarelicx thebbene van mijnen heere den biscop van
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Camerijcke eenen besinten persoen wonende in mijne heerlichede die mij best
belieft
Dit recht ghegheven van wilent mijn heere liebert van Curterijcke (oorspronkelijk stond er Bracle, doch dit werd doorgehaald en vervangen door Curterijcke) biscop van camerijcke int iaer duust neghen veertich
Item dese voors. heerlichede en es gheen eyghen goet ligghende maer al tsamen
mij ofte mijne mannen van leenen rente gheldende.
Dit es dextrait vander overgheven van lieven van herselle heere van Bracle,
in alder manieren als sijne voorsaten van haudts haerlieder vermoghen overghegheven hebben.
Den XVII december 1529
Extrait uten registre vanden heerlichede van Heyne.
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lek Jor Antonius van Cauteren heere van neerbraels saerlynghen ende paricke etc bekenne dat ick houdende ben in manschepe van sijne con. mats.
gr aevel ijcken hove van sijnen steene te aelst de voors. heerlijckhede ende
prochie van nederbracle met alle de toebehoorten wees ende een vrije franciese met sub eet te contribueren in eenighe particuliere lasten ofte oncosten
van de voorn. stede ende lande van aelst maer alleenlijck in de ghemeene
beden ende subventien aen sijne mat. woordende gheacordeert bij de gheesteIijcke ende vier leden slands van vlaenderen ende andere oncosten commende
tot laste van de generaliteyt der selver provincie ende myne insetenen moeten
ghestaan midts betaelende naer tr anspordt den justen taux van sprincen settinghen ende en sijn niet ghehouden iet te betaelen van ontfanckghelden
voorts is de voors. heerlijckhede vande selve nature vrijhede ende privilegie
als in de heer elijckheyt ende stede van ronsele in welck leen ende heerelijekheyt van nederbracle voors. ick hbbe hooghe justitie middele ende nedere ende
al het gene een hooghen justicter toebehoort niet uutghesteken nochte ghesondeert.
Item soo behoordt t'mijnen voors. leene sckere quantiteyt van leenen eenen
hoochbailliu eenen onderbailliu een hof van mannen eenen meyere zeven schepenen ende greffier eenen sergandt ende praetere.
Item soo behoordt toe mijnen voors. bailliu mannen ende schepenen de kennisse ende tber echt over al van alle saecken ende stucken die ghevallen ofte
ghevonden woorden binnen mynder e voors. heerelijckhede het si] crime ofte
civiel ofte in wat manieren dat het sij ende vermach mijnen bailliu metter
mannen ende schepenen alle jaeren alst heml. belieft te houden in mijn voors.
heE!felijckheyt eene souveraine deurgaande waarheyt ende insghelijcx eene
oustkeur ende bewettighen tgone voor heml. comt. bij bane boete ofte andersins naer de groote vande misdaedt ende daer sijn ghehouden te commene
alle de gene die opsetenen manseerde sijn binnen mijndere voors. heerelijckhede vijfthien jaeren oudt ende daar en boven ende dat op de boete daar toe
staende ende verrnoghen mijnen voors. bailliu mannen ende schepenen te houden ende te doene inder manieren van dachcuren ende sij curen alst van
noode is ende vermoghen mijnen voorn. bailliu mannen ende schepenen te
houden eens t'jaars maertcure meycure ende bamiscure ende dat rechte alsoo
dat van ouden ghecostumeert ende gheuseert is ende alle andere wettelijckheden te doene naer de rechten costumen ende usagien van mijndere voors.
heerelijckhede ende daar van scaedt ofte ghebreck is te wijsen in de boete
van 3 p. tourn. 30 sch. tourn. ende daaronder ende soo wie jeghens tghewijsde
vonisse ginghen ofte deden die souden vallen in de boete van 36 p. tourn.
alsoo tghecostumeer t ende gheuseert is
Item soo hebben mijnen voors. bailliu ende mannen moghendthede binnen
mijnder voors. heerelijckhede bij maenynghe ende wijsdomme uut den name
.(1) R.A.G. Fonds L. v. Aalst (inv. nr 3, blz. 218): Verheffen van lenen.
Perkament 522 mmo op 491 mmo Zegel in bruine lak 1 cm. doormeter.
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van mij te verbannen
alle manieren van persoonen
die misdaedich
zijn ofte
malfaleteren
heerelijek ende bij clachte van partije te weeten naer de groote
van de misdaedt ende so wanneer deselve quaeddoenders
worden ghevonnist
thunnen lijfve soa worden de selve bij den vonisse vande mannen ghewijst in
handen van den heere
Item soo hebben mijn voors. mannen een ressordt ende wettelijck hooft aen
de mannen van den steene aelst behoudenen
in alle saecken doude costumen
van de voors. heerelijchedt
ende rechten van die ende myne schepenen heurl.
resordt ende mannen ende schepenen van ronse.
Itm soa behoordt toe mijne voors. heerelijckhede
als den bailliu van den lande
van aelst doedt ende oudt de souveraine waarhede ter hoven dat mijne voors.
officiers sijn ongehouden ter voors. waerhede te gaene
Item die voorn. bedraghen
ende uitgheheven
sijn in mijne voors. heerelfjekhede ende souver aine waerhede ende daar naer ter hove van ghelijcke stucken
ofte faicten van een stuck ofte meer bedreghen woorden die staen mij toe ter
berechten ende niemandt el naer de groote van de bedraghen
Item .behoordt mijne voorn. heerelijckheydt
toe dat die vande ande van aelst
ofte haerl. dienenden niet en moghen exploiteren
binnen mijne voors. heerelijckhede ten waere bij ghebrecke van mijnen officier die wedt ofte executie
ontseydt hadde van ghelijcken
en sal den bailliu ofte eenighe dienaers van
den lande van aelst binnen mynen heerelijckheydt
niet moghen dachvaerden
mijne laten buyten de heer lijckheydt
te gaene sonder consendt van mijnen
officier den weleken ten versoucke van heml. ghehouden sal woorden de selve
te dachvaerden behoudens hunnen salaris ghecostumeerdt
(nochte en vermacht den voors. bailliu van den lande. van aelst geen straetbelyt te doene binnen mijne voors. heerlijckheyt
nochte iemant van sijne officiers maer het selve competeert
mijnen officier thaerl. exclusie)
Item waerdt dat mijne officiers heml. abuseerden
in dexercitie
van dofficie
daer van behoordt mij tberecht van mijnder heerelijckheydt
ende niemandt el.
Item mij competeert tol van mortemain bastaer t goedt dienstleden vooebtleeden incommelynghen
stragjers goedt confiscatie tbeste hooft ofte cattheil boeten ende breucken ende alle andere vervallen
gelyck het gheuseer t is.
Item competeert
mij de voghelrije ende visscherije
(met het recht van planten) binnen mijne voors. heerelijckhede
midtsgaders
de collatie van costereye ende sekere charendecheyns
gheredimeert
bij dinsetenen
van mijne
voors. heerelijckhede
voor twee penn. groeten t'iaers te betaelen uut de ghemeene instellynghen
bij meyer ende schepenen van de voors. prochie
Item mijn voors. heerelijckheyt
heeft recht van te hebben eenen. segel van
saecken heeft voorder het previlegie van te hebben een woonsdaegsche
weeckelijcke merdt ende eens tjaers ene jaererner dt als wanneer een ieder daar
mach vrij ende peysievelijck
commen ende aldaer weesen sonder te moghen
ghevarîghen
ofte ghea.resteer d woorden om eenighe civiele schulden
(tensij
dat die ghemaeckt sijn in de voors. jaeremerdt)
te weeten op de voors. [aeremerdt eenen dach voor ende eenen dach naer de selve van mijne voors. hove
ende heereijckheydt
is merten van Twembeke oudende een leen groodt twee
bunderen der tich r. ofte daer orntr endt gheleghen in een hofstede walgracht
ende meerschen gheheeten het sheeren hof paelende oost de dooreboschbeke
.ende mijn self erfve west francoys wasteels noordt jonas van wienendaele
aan jonas roos philippus ceuterick causa uxoris ende francoys vander schueren zuydt derfve van dhoirs nicolaes van twembecke staende ter hulde trouwe
ende waerhede ter eausen van mijn voors. heerschepe
ende om tleen te verheffen teen en reliefve van drij p. pars. ende van camerlinckgeldt
12 sch. pars.
het baillius ende der mannen recht ter doodt ende veranderynghe
den thienden penninck relief ende camerlinckgeldt
alsvooren.
Item jonckfr. alegonde en marie caroline colins houden in leene ende manschepe van mijne voors. heerelijckhede
een leen groodt drij dacht. onbegrepen
gheleghen
binnen mijne voors. heerelijckhede
op den stoet handthoortende
west dhoirs bandewijn spileers noordt den meersch van adriaan de couvereur
met een derde paert ende thiende van nederbracle
te weeten den se sten schoof
bij soo verre den selven bevonden woordt leen te weesen (ende also den
leenboeck niet vindelijck tot nu toe en is gheweest soo ist dat de voors. leen en
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ende de naervolghende
woorden overghegeven
onder protestaite)
met reserve
van alle de selve te moghen behoorelijek
over brenghen soo den selven ghevonden woordt)
staande t'voors. leen ter hulde trouwe ende diensten van
mijn voors. heerelijckhede
midtsgaders
ten relieve van 32 sch. pars. ende
acht sch. pars. van camerlinckghelde
t'baillius
ende der mannenrecht
ende
Insschelijcx alst verwandeldt
Item jonckvr. anna de brackeleyre
wwe van joncker
charles francoys
de
brabuysse
houdt van mij in leene eene partije meersch gheieghen in den
wijmeersch
groodt omtrent drij oude dachwanden
gheleghen binnen mijne
voors. prochie handthoofdende
west aen de kercken meersch ende noordt
sheeren erfve staende het voors. leen' ter trouwe ende hulde van den voors.
heere van neerbracle
ende alst verwandelt
bij versterfte
coope ofte ander
sins teen en relieve van 32 sch. pars. ende 8 sch, camerlinckghelde
tbaillius
·ende der mannen recht het clooster van de chartroisen
van st mertens lierde
houdt van mij in leene een dachwandt ofte daer omtrent bosch ghenaernt den
viver dal bosch verheven uut hunnen naem bij pieter van der linden met belofte van behoorlijck
denombrement
over te brynghen staende teenen vollen
r~lîefe van 10 p. pars. ende 20 sch. van camerlinckghelde
midtsg. tbaillius
ende der mannen recht telcker veranderynghe
van sterfflijck laeten
Item francoys wasteele houdt van mij in leene eene chynsrente die hij is hebbende op diversche gronden van erfve ghelegen binnen nederbracle
toeoommende desen naervolghende
persoonen peeter ende gillis van de merg he ghelden over haeren vader op 1 dacht. ende tderdedeel lants op den meulerecauter ten broucke commende aen de hoestraete
noordt het brouck wijlendt pieter van rokeghem eenen hoop evene 1 den. jan van der becke op een half bun·der landts op dlooselandt aen de stichele oost het steeghewerck
zuydt adriaan
·de hase 2 hoopen 2 den. hier af geldt dhoirs jan van de velde deen helft gillis
van der meulen op twee dacht. lants op steeghewerck
noordt den lochtinck van
pieter van cauwenberghe
fs gillis oost het steenghewerck
west den voors.
adr iaan Iochtinck 2 hoop en evene 2 den. jooris de tant causa uxoris over gillis
'van riebéke op een dacht. landt op tlooselandt noordt de voorgaende
partije
zuydt dhoirs adrien dhaenens 1 hoop evene 1 den. pieter de vleeschouwer
fs
joos over frederik
moreels op een dacht. Iandts op de nieuwecautere
oost
-noór d.t ende west lowis mahieu bij coope zuydt aan den gracht 1 hoop evene
·1 den. - pieter de vleeschouwer
fs joos over frederik
moreels op een dacht.
landt op de meulecautere
oost noordt ende west lowis mahieu bij coope
·zuydt aen den gracht 1 hoop evene 1 den. wwe pieter troncoy over pieter de
vleeschouwer
fs gillis ende adriaan de prijck over pieter van kerckhove op
een dacht. ·26 r. Iandts op de meulevautere
aen de holestraete zuydt aan derfve
.adriaan willems causa uxoris 1 hoop evene 4e hoops 1 den. sander de prijck
·geldt- de voors. partije den helft dhere louis mahieu op een dacht. lants op
den meulecauter
west aen de holestraete
zuydt sander de paric noordt dhoirs
merten van den merghele een hoop evene 1 den. adriaan van lierde fs pieters
'over adr iaan willems over pieter van kerckhove op een dacht. 26 r. op den
meulecautere . noordt pieter de vleeschouwer
fs gillis zuydt jacques pernes
.1 hoop 5e hoops 1 den. peeter van cauwenberghe
over de weesen jan van der
meulen op 75 r. lants commende van passchier de cnoop de drij deelen hoops
jan van hollandt over pieter van hollandt over de wwe pieter van der meulen
op 50 r. erfve aen de voors. 75 r. jaerelijckx
halfven hoop 1 den. adriaan mar.roye over adriaan liedts causa uxoris op 75 r. op de meulerecauter e drij deelen hoop 1 den. ghelden de voorseyde gronden telcker verkerynghe
dobbel
rente t'sij bij versterf te ofte andersins staende het voorseyde leen ter hulde
ende diensten van mij ende telcker veranderynghe
tsij bij ver sterfte coope
.ofte andersins teenen relieve van twee p. pars. ende 10 sch. van caemerlinckghelde tbaillius ende der mannen recht
.Itern competeert mij binnen mijne voors. heerelijckhede
sekere chynsrenten
conforme den chynsbouck
daer van sijnde sprekende
op diversche gronden
van erfve binnen mijne voors. heerelychheydt
gheleghen : welcke voors. gron'den van erve sijn aen mij schuldig telcke veranderinghe
t'sij bij coope versterfte ofte andersins dobbel rente te weeten twee maal soo veel als de rente
rbedraacht sonder dloopende jaer ende mij compt, in haver rente neghen mud-den een halster een mod. ende een alf braeckelsche
chynsmaete
weesende

·omtrent

twee mael soo groot als de geraerdsbergsche.

Item in hennen ofte 'hoenen vier en vijftich ende tvijftich 12e deel hoens
"capoenen twiritich ende tvierde capeens in gansen vier en half
Item in penninckrente

achtensestich

in

p. drij sch. ende 2den , pars.

Item in olie 6 stoepen

I

1

Item compt, mij binnen mijne voors. heerelijckhede
diversche landen waer
·van ligghende
siin op den abbeelcauter
acht bunderen
twee dacht. 32 r.
handtooftende
oost jooris van wienendaele
zuydt sheeren
straete west den
·herr ewech ende fr anchoys wasteels ende noordt de meulebeecke
Item den oppersten
eautere groodt acht bunderen
ende der tich roeden handtooftende oost den nedersten
cautere suydt het curerigoedt van nederbracle
west jonas de meyere ende jan van der schueren
ende noordt den opstal
meersen ende het cappelrije goedt
Item den nedersten
eautere g roodt elf burideren ende vier entachtich r. handthoofdende oost jooris van wienendaele
gillis van cauwenberghe
is jans maillaert wullaert
dhoir s colette de meyere ende andere zuydt aen alle de loch·tinghen ter str aete west d'opperste
eautere noordt het cauterbecken
lanckxt
·den dreetsmeersch
.
Item den wijnendriesch
groodt drij bunderen
drij dacht. ende zevenenseventich 1'. oost den parick houck zuydt jan wijmeels steven bettesone ende arendt
· de passemier
west den l1eerewecl1 ende noordt den langhebrouck
noch een
par tije aen tselve gheleghen
groodt vier dacht. vijf en dertich 1'. oost den
raerdtsheere
gommecourt
zuydt de voors. partije west lieven eerthals ende
noor dt de vijverkens.
·Item den wijmeersch
groodt tweehondert
r. oost meester
cornelis mattijs
'zuydt rner cu s erpelinck west çacques van cauwenberghe
ende noordt de dooreboschbecke noch een partije ande selve meersch groodt een bunder 63 r. west
an tclooster gcedt van ename ende noor dt jan van hecke causa uxoris item
den eeckemeersch
groot een hondert vijfenveertich
r. oost de meulenbeecke
zuydt symon van wijmeer sch ende remeus wauters west jooris van wienendaele noor dt het r itsveld t ende jan haeghemans
bucht
Item den zuttermeersch
groodt twee bunderen drij dacht. 66 1". handtoofende
oost den hermen van nederbracle
ende eloys van oycke fs jans zuydt de
meulenbeecke
ende meulendam
ende noordt pieter de quicx jooris van wienendaele ende donaes de meyere
Item op den alsernberch een parti ie groodt 156 r. zuydt jan van der schueren
west sheeren ander. goedt ende noordt adriaan
de clerck ende t'cauter gadt
noch 285 r. op t'seve veldt oost jan van der schueren
ende de voorgaende
par tije zuydt dhuystede
van de wwe remeus spitaëls west steven bettesone
ende noordt bandewijn
van de velde ende gillis moreels ende voorts soo
hoorerr tmijne voors. heer elijckheydt
ende leene alle alsucken rechten vrijheden casturnen ende usagien alsoo die gheweest
ende gheuseert
sijn van
oudts tijdes tot den daghe van hedent ende voorts sijn schuldich ghehouden
te sijne niet uutgl1estecken
nochte ghesondeert
staende meyn voors. leen ter
trouwe en waerhede ende ten dienste van onsen gheduchten heere a1500 tghestaan heeft tot den daghe van hedent behoudens
daer toe bemaendt
sijnde
a1soo tbehoordt
ende soo wanneer
dat tverandert
bij versterf te ten relieve
van thien p, pars. ende van camerlinckghelde
20 sch. tbaillius ende der mannen recht ende soo wanneer dat tverandert
bij coope den 10e penninck ende
ten relieve ende camerlinckghelde
alsvaren ende waert dat ten desen mijnen
leene min ofte meer toebehoorde
dan voor seydt is ofte dat de registeren
van
r ivrien gheduchten
heere meer ofte min inhielden daer af soo begeire ick te
staen onbegrepen
ende in mijnen rechte jeghens mijnn voors. gheducht=n
heere aisoo ick schuldig ben te staene naer ghemeen leenrecht
in dezer ma"leren soo geve dit een over voor een leen grootte ende denombrernert
met
alle sij ne toebehoorten
in eenen volle 1eene ende manschepe ter goeder trouwe
ende sender schamp inder manieren
daervoren
verclaert
staedt
Item so kenne ick dat ic ben houdende in leene ende manschepe
van sijne
voors. con mats. graevelijcken
hove ten steene te aelst theer schap leen ende
pr ochie van salaerdinghen
a1waer ick hebben hooghe justitie mi ddere ende
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nedere ho«chbailliu onnerbailhu meyer seven schepenen greffier sergandr ende pratere de welcke hebben kennisse ende tberecht van alle saecken van
crime ende civiele niet uutghesteken alswaar ick ooek hebbe reeht van crawye
eens tjaers ten laste van mijne insetenen te weten de gone die sij u peerden
houd ene sijn mij schuldi ch een en dach te dienen met hun perdt ofte perden
ende die geen perden sijn houdene sijn mij sculdich jaerelijckx te doene eenen
dach hanotwerck
alwaer ick hebbe in heerelijcke
renten in penu.nckrente
11 p. 10 sch. ende 8 den. in haverrente 78 halsters twee modekens geertsberchsche rracte in gansen vierender tich in poellen derthien ende drij (""ppuynen
conforme de eeynsbouck daervan sijnde veertich r. lants gheleghen op deeckxencautare
oost ende west derfve van dhoirs gillis van ongevalle zuydt het
kercke gce dt van goedtferdu.ghe
Item hebbe binnen mijne voors. heerlijckheyt de collatie van de costereye ende
hebbe 00Ck. de jacht voghe1rije ende visscherije
Item competeert mij aldaer oock tol van mortemain van bastaardt goede
c!JJ~ll~
tieeden voochtliede incornmelynghe stragiers goedt confiscatie beste hooft
ofte catthail boeten ende breuken ende voorts alle andere alsulcken ruchten
ende vervallen a1soo tgheuseert is ende is van de selve nature vrijhede rechten ende costumen als de voors. meyne heer elrjckheyt van nederbracle als
beede mijne voors. heerelijckheden gheeommen sijnde ertijts van mher janrie
van namen gheweest
sijnde in de partaege
van vlaenderen staende mijn
voors. leen ter trouwe ende waarhede van onsen gheduchten heere alsoo tghestaen r.eeït tot den daghe van heden behoudens daer toe bemaendt sijnde alsoo
tbehocrdt ende soo wanneer dat tverandert bij versterf te ten relieve van thien
poud. r-ars, ende van eamerlinekghelde 20 sch. bailliu ende der mar nen recht
erde soc wanneer dat verander bij coope den lOe penn. ten relieve ende carnerttuckghelde alsvoren ende waert dat ten desen mijnen leen min ofte meer
toebehoorde
dan voorseyt is ofte de registeren van onsen gheducntei
heere
meer ctte min inhielden daer af soo begere ick te staen onbegrepen toorc,
hebbe dese onderteekent ende ghesegelt desen 28 appril 1654.
A. VAN CAUTEREN.
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Bijdrage tot de Geschiedenis
van DenderJeeuw
f
2. De Leenroerigheid.
a. De heerlijkheid

Liedekerke-Denderleeun».

Vanaf de 12° eeuw wordt Denderleeuw, samen met Liedekerke,
vermeld als een bezit van de heer van Liedekerke. Naar alle waarschijnlijkheid had het dorp voorheen toebehoord aan een geslacht dat
de naam droeg van het dorp. Iwanus van Leeuwe, ridder, staat in 1189
nog aangegeven als « heer van Leeuwe » (1), terwijl Gozelinus van
Liedekerke, in 1080,samen met andere heren, o.m. een Raas van Gaver, als getuige optreedt bij de verkoop van een allodium te Aalst (2).
Wat er ook van zij, de beide dorpen vormden reeds bij het einde
van de 12c eeuw één heerlijkheid, in het bezit van de heer van Liedekerke en verheffend van het grafelijk leenhof ten Steene te Aalst.
De bezitter van deze heerlijkheid bezat er de rechtsmacht in alle graden. Onder de voorrechten vermelden wij: het recht in ieder dorp
een baljuw te benoemen, evenals een meier en schepenen; verder
kerk-, armmeesters en praters (= veldwachters) aan te stellen; tevens het recht van jacht en visvangst en tolrecht over de Denderbrug
te -Huisegem; 'recht bomen te planten langs de openbare wegen; het
recht op nalatenschap van de bastaarden evenals op het beste hoofd;
het bezit van een heerlijke rentenboek van het hof van Liedekerke,
bestaande uit verscheidene achterlenen, waarop de 12°penning mocht
worden gelicht; eveneens cijnsboeken.
r
De heren van Liedekerke, zoals zij meestal worden genoemd, hadden hun kasteel gebouwd tussen de oude en de nieuwe Dender, op
het grondgebied van Denderleeuw. Dit laatste werd door de heer genegeerd en wettelijk betwist voor de Raad van Vlaanderen van 1763
to~ 1773,maar ten voordele van Denderleeuw beslecht (3).
Over die heren make men zich evenwel geen illusies wat de verbond nheid met het volk betreft. Steeds meer en meer, eeuw na eeuw,
groeien zij uit de dorpsgemeenschap weg, terwijl de heerlijkheid voor
hen nog slechts een bron van inkomsten blijft, waarvan de verplichtingen, zo goed of zo kwaad, werden nagekomen.
De heer van Liedekerke was tevens in het bezit van 2/3 van de
tienden van Denderleeuw en van Liedekerke. Niet te verwonderen
dat wij hem, vooral zijn baljuw, leren kennen op voet van oorlog met
de pastoor van Denderleeuw.
Vanaf de 17° eeuw verblijven de heren van Liedekerke hier nog
zelden en is thet kasteel daor een kastelein bewoond; ja, er zijn zelfs
heren, die hun heerlijkheid niet hebben betreden.
(1) Haffligemum Illustratum, T. I, p. 1.
(2) M. GYSSELING, Diplomatica Belgica, I, blz. 389.
(3) A.R.A.: schepengreffie Denderleeuw-Liedekerke.
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b. Andere

Lenen.

Buiten de voornoemde heerlijkheid waren er binnen het grondgebied van Denderleeuw ook nog enklavementen van andere lenen.
In de Staten van Goed komen lenen voor van verscheidene leenhoven (4), nl. :
a)
b)
c)
d)

lenen
lenen
lenen
lenen

van
van
van
van

het hof van Oosterzele.
het leenhof ten Broek.
het leenhof van Malegem.
Liedekerke.

Beide laatste zijn vermoedelijk
van Liedekerke.

achterlenen

c. De heren van Liedekerke-Deruierleeuui

van de heerlijkheid

(5).

Men heeft het blijkbaar aan het nageslacht, dat belang zou stellen in de genealogie, zo niet onmogelijk, toch moeilijk willen maken.
Er komt een hele reeks Raas van Gaver aan de beurt, de zoon heet
verschillende geslachten lang zoals de vader, en om het nog ingewikkelder te maken noemde de broer zich eveneens Raas (6). Het
Romeinse cijfer vóór de naam van de heer geeft de rangorde aan
van de opvolging in het bezit van de heerlijkheid Liedekerke-Denderleeuw.
Verscheidene heren, die de naam droegen van Raas van Gaver,
waren reeds gedurende de 12e eeuw in het bezit van een gedeelte
van Liedekerke (a). Door het huwelijk van
(I) Raas van Gaver en Chièvre x Mathilde van Aalst-Liedekerke
(t 1206) (7), kwam deze familie in het bezit van de ganse heerlijkheid.

(I!) Raas van Gaver en Liedekerke

(t 1228)

x Claricia van Herzele (8)

(t 1214)

(4~ Mij welwillend meegedeeld door de heer Frans Couck, van Denderleeuw,
die de Staten van Goed volledig doorwerkte.
(5) Opgemaakt
volgens het Gartularium
van Ninove, in de uitgave
van
J.J. DE SMET, Fr. DE POTTER en BROECKAERT:
Denderleeuw,
de
Genealogie van GOETHALS, het Handboek van de pastoors van Denderleeuw, M. BRONSELAER, Geschiedenis van het Klooster en O.L. Vrouw
ter Muilen te Liedekerke.
(6) Cart. Ninove, LXIII, aO 1190: Raas van Gaver, zijn broeder Raas en zijn
zoon Raas bezegelen een oorkonde van de abdij van
inove.
(a) Ik betuig hierbij dank aan de weledele heer 'graaf Guy de Liedekerke,
te Petegem-Oudenaarde,
die bereidwillig
deze stamboom nazag en enkele
aanvullingen
voorstelde.
(7) Cart. Ninove, nrs. XXIII (aO nsoi, XXXVIII (aD 1179),
(8) Ibidem, nrs. LXIII
(aD 1190), LXVIII
(av 1195), LXXXIX
(ao 1200).
XCIII (aO 1201). XCVI (aD 1202), XCIX (ao 1209), CII (av 1210), CIV
(ao 1211), CVII (ao 1212), CLXXIII (ao 1223l.
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I

Raas van Gaver, heer
van Chièvre

(IU)

Raas van

I
Gaver-Liedekerke

(t 1241)
x

x
Alice van Boelare
(t 1214)

I

Sophie van Breda

(IV)

Raas, heer van Gaver

(9)

Raas van Gaver, heer van Liedekerke en Breda (t o. 1290)

x
Margareta

van Schorisse
(t vóór 1289)

(V) Raas van Gaver,

(10)

heer van Ld. en

Breda (t 1300)

x
Alice van Harnes, vrouw
Boelare (t o. 1294) (11)

(VI)

Raas van Gaver, heer
van Liedekerke
(12)
(r 1314 z. nak.)

herstichtte in 1302 te Denderleeuw een kapelanie ter
ere van O. Lieve Vrouw,
met last van een wekelijkse mis op zaterdag.

(VII)

Philip van Gaver, heer van Liedekerke en Breda (13) (t vóór

1320)

x
Sophie van Zottegem
'1

(9) Ibidem, nr. CLXXIX (aO 1232)'(l0; Ibidem, nrs. CCIX (ao 1248), CCXXXIV (aO 1267), CCLXXIII
(11) Ibidem, nrs. CCLXXVI
(ao 1290), CCLXXXII
(ao 1292),
(ao 1294).

(aO 1289).
CCLXXXIV

(12) In 1312 verdeelt Raas van Liedekerke
zijn goederen onder zijn
en zusters:
Philip, heer van Luenhout, bekomt Breda; Zegher.
Boelare, bekomt Liedekerke,
Katharina
bekomt een jaarlijks
van 100 pond tournois; Isabella en Joanna bekomen Hubermont
SAINT GENOIS, Inventaire Analytique de Charles des Comtes
dre, nr. 1257l.
(3)
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van

broeders
heer van
pensioen
(J. DE
de Flan-

DE LIMBURG-STIRUM,
Coutumes du Pays d'Alost, blz. 225, aO 1315:
Philip van Gaver, heer van Liedekerke
is getuige bij de beslechting
van
een twist tussen Geraardsbergen
en Seger van Liedekerke,
heer van
Boelare, beer van Vlaanderen.
Eveneens
opperste
scheidsrechter
in
het geschil tussen de graaf van Vlaanderen
en de hertog van Lotharingen,
omwille van Mechelen, aO 1316, 1617 (Inventaire des Chartes des anciens
uucnës de Brabant et de Limbourg, T. I, nrs, 250, 251). - Reeds overleden vóór 1320, gezien zijn minderjarige
dochter op 7 juli van dat jaar
aan Robrecht.
graaf van Vlaanderen,
het kasteel van Liedekerke
afstaat
(J. DE SAINT GENOIS,
Inventaire
Analytique de Chartes des
Comtes de Flandre, nr. 1257).

(VIII) Alice

van
Liedekerke

Gaver, erfvrouw
(t 1343)

van

X

Geraard van Ressegem (.•.1349)

(IX) Joanna
vrouw

Maria
van
Ressegem,
van Liedekerke
(t 1405)
X

Arnoud van Gaver, heer
Lens en Herimez (t 1393)

(X) Arnoud van Gaver,
Herimez,
heer van

van

gezeid van
Liedekerke,

Ressegem en Lens (t 1380)
X

Margaretha van Berghes, gezeid
van
Bautersem,
vrouw
van
Brecht (t 1417)

(XII)

(XIII)

(XIV)

(XV)

Hendrik

(XI)

Philip

Arnoud

Jan

Willem

(t1415)

(t 1416)

(t 1426) (t Lied. (t 1447)
stichtte
1439)
aartsin 1411 bisschop priester
in het bos van Ka- van de
te Lied. merijk. Kempen,
(te Muilen)
proost
het klooster
van
Maastricht.
van de Geschoeide Karmelieten.
(XVI) Adriaan
dekerke

Cornelis Margareta
van Gaver
X

Jan Vila in
van Gent,
heer van
St.-JansSteen

Vilain,

heer van

Lie-

en Ressegern

x
Jozijne van Praet gezeid van
Moerkerke, dochter Colaard

(XVII) Colaard Vilain, heer van Liedekerke, hoogbaljuw van Aalst,
(t 1457)
X

Margareta

van Gistel
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(XVIII) Adriaan

Vilain, heer van Liedekerke, hoogbaljuw van Aalst,

1483

x
Jozijne van Rijmmerswale
(t 1528)

~XIX) Engelbert

Vilain,
heer van liedekerke
(t z. nak.)

(XX) Margareta

Vilain,
van Liedekerke

erfvrouw

x
Jan van Redeghem genoemd
Hannaert, burggraaf van Brussel

(XXI) Charles

Hannaert,
baron
Liedekerke,
burggraaf

van

van

Brussel en van Lombeke

x
Marie de Schijfve, dochter Jan

(XXII) Marie

Hannaert, erfvrouw
liedekerke,
burggravin

Brussel en
1608) .

van

van

van

Lombeke

(t

x
Jacques de Hennin-Liétard
de
Boussu, heer van Haussy, hoogbaljuw van Aalst benoemd in
1578 door de Staten Generaal
en in 1579 hierin bevestigd
door Alexander Farnese, koos
daarna opnieuw de partij van
de opstandelingen, waarom hij
van zijn goederen werd beroofd (14)

(XXIII)

Maximilien

de Hennin-Liétard,

baron van Liedekerke, graaf
van Boussu, ridder van het
Gulden Vlies (t Liedekerke
1628)

x
(14) Land van Aalst, jg. VIII, 1956. blz. 116 y

Marie Alexandrine
Francisca
van Gaver, d. Karel, graaf van
Fresin
I
Maximilien
Hennin-Liétard
Boussu,
baron

(XXIV) Albert
de
de

van Liedekerke
Atrecht 1640)

I

(XXV) Eugeen
de Hennin
d'Alsa&e,
graaf van Boussu, baron van
Liedekerke,
ridder
van het
(t
Gulden Vlies ct 1656)
X

Anne
Catharine
de Ligne
d'Arenberg, moei van Ernest
Alexander de Crov, prins van
Chimay

X

Honorine de Berghes (d. Godfried,
heer van Grimbergen),
z. nak.

(XXVI) Philip Louis d'Alsace, graaf de
Boussu, prins van Chimay, baron van Liedekerke-Denderleeuw ((t 1688)
X

Anne Louise Vereycken
I

Thomas Philippus
d'Alsace-Boussu,
bisschop van Ieper
(1713-1716), daarna
aartsbisschop
van Mechelen

I

I

(XXVII)

(XXVIII)

Charles
Louis
Antoine
d'Alsace
de Boussu,

Alexander
Gabriel Joseph
d'Alsace
et de
Chimay,
baron
van

prins v. Chimay, baron
v. Liedekerke (t 1737,
na in 1734 reeds afstand
te hebben gedaan van
zijn bezittingen)

Liedekerke

(XXIX) Thomas Alexander
(0 1732),
werd heer van Liedekerke in
1745 (t Minden 1759)
X 1754
Madeleine Charlotte le Pelletier

(XXX) Thomas
Maurice

Alexander
Marc
d'Alsace
(overleed

3 i. oud).
(XXXI)

r

Karel Alexander
Marc Marcellin
d'Alsace,
kleinzoon van
Philip Louis, graaf van Beaumont (0 1744), die de heerlijkheid van Liedekerke verkocht op 17 februari 1774, voor
60.000 brabantse gulden, aan
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(XXXII)

Nicolas de Beelden van Overhem.

De heerlijkheid, zwaar belast, werd opnieuw verkocht, op
28 juni 1790, voor 10.000 gulden (al de goederen voor
135.000 gulden) aan
(XXXIII)

Riquet, graaf van Caraman, heer van Boussu
x Marie Anne Gabrielle Joseph Françoise Xavier d'Alsace
d'Hennin Liétard, geboren prinses van Chimay (15),
zodat zij voor het einde van het Oude Regime terug in het
bezit was van het oude geslacht.

Victor Maurits

3. De administratieve

en rechterlijke

instelling.

a. De baljuw.
Als vertegenwoordiger
van de heer, had de baljuw de taak de
belangen van de heer binnen de dorpsgemeenschap te behartigen en
te verdedigen. Hij had tot opdracht de inkomsten voor de heer te
innen en aan de schepenen toelating te verlenen te vonnissen, terwijl
de uitvoering van de straf tot zijn bevoegdheid behoorde.
De oudste gekende baljuw is Simon van Leeuwe (1267), verder
Jan van den Hende (1559), Pieterde Raedt (1563-1569), Jonker Jacob
de Lun (1590-1598), Charles Goethals (1603-16l5), Martinus de Haen
(1616-1621), Marcus Roussel (1622, 1623), Jaspar de Haen (1624-1646),
Frans van Oostdorp (1649-1667, 1672-1682), Jan Philip de Ro (1670,
1671), Joos van den Kerckhoven (1701-1724), Romanus 't Kint (17261736, 1740), Jan-Baptist Jacopsen (1750), Georges Anthon Philip Jacopsen (1769, 1772), Anton Jan Eeman (1781-1793) (b) .
b. De meieT.

.g

Evenals de baljuw, werd ook de meier door de heer benoemd, met
als taak de schepenen te manen, op te treden bij geschillen, de prater
te benoemen, zorg te dragen voor de straatschouwing (op de afsluiting van velden en weiden, op het onderhoud van de waterlopen en
de _wegen), die diende gehouden te worden half-maart.
Einde van de 18° eeuw waren de taak van meier en baljuw soms
in de handen van eenzelfde persoon, ook al diende de ene op de eerste
plaats de belangen van de gemeenschap te dienen en de andere die
van de heer.
Gekende meiers: Bouden (1267) [Collections des Chroniques
belges], Claes de Slachmoldere (1473), Frans Snel (1559-1566), Adriaan
de Weghe (1590-1615), Jan Aerts (1616-1636), Gabriel Schockaert
(1638), Frans Snel (1642-1662), Fransde Carpentier (1663), Jan Steppe
(1664-1677), Passchier de Brauwer (1678-1715), Jaspar de Brauwer
(1719-1722), Romanus 't Kint (1726-1735, 1740), Jan-Bapt. Ignace Ja(5)

Ra. Gent: fonds Kasselr ij Aalst, Leenboek van het Land van Aalst, nr.
139, 137 r.
(b) Hartelijk
dank aan de heer Frans Couck van Denderleeuw,
die mij uit
zijn talrijke nota's de lijst der baljuws, meiers en burgemeesters
liet
aanvullen.

126:

copsen (1750), Georges Anthon Philip Jacopsen (1769, 1772), Anton
Jan Eeman (1781-1793).
c. De schepenen.
Denderleeuw en Liedekerke werden beheerd door één schepenbank, bestaande uit zeven leden, waarvan 4 werden gekozen uit de
inwoners van Denderleeuw en 3 uit deze van Liedekerke. De burgemeester of de eerste onder de schepenen (sinds het midden van de
16" eeuw) was steeds een Denderleeuwenaar. De keuze van de schepenen geschiedde niet door het volk, maar behoorde tot het recht van
de heer.
De schepenbank of vierschaar had een gerechtelijke en bestuurlijke bevoegdheid. De schepenen moesten de belangen van het dorp
behartigen en hadden tevens de minder aangename taak te zorgen
voor de inning van de belastingen. Ook de akten van koop en verkoop,
van verkavelingen, staten van goed enz. waren aan de zorgen van de
schepenbank toevertrouwd.
Buiten de administratieve bevoegdheid had de schepenbank ook
rechtsmacht en mocht vonnissen uitspreken in burgerlijke en boetstraffelijke zaken. Tegen de uitspraak van dit vonnis, welke mogelijk
niet immer onpartijdig was, kon beroep worden aangetekend, voor
om het even welke schepenbank, gezien de schepenen van Denderleeuw « geen hooft 'n hebben».
Het Galgenplein - plaats waar voorheen de houten molen stond,
langs de steenweg op Aalst - is een herinnering aan de rechtsmacht,
tot de doodstraf toe, die hier mocht en werd uitgesproken.
Had Denderleeuw geen bepaalde schepenbank, die in zekere zin
als beroepshof optrad, toch vervulde de vierschaar van Denderleeuw
deze taak voor verscheidene dorpen, die hier hun « hooft kwamen halen». In dit geval waren Aspelare, Herzele, Oombergen. Outer, S1.Lievens-Esse, Smeerebbe, evenals de heerlijkheid van Willem van
Waesberghe te St.-Maria-Lierde en deze in het bezit van de S. Pietersabdij te Gent te Hillegem (1).
Als burgemeesters komen hier voor: Jan van den Steen (15591565), Pieter Cools (1592-1600),Joos Bogaert (1601-1616), Christiaan
van Ginderdeuren (1617), Jan Steppe (1618-1622,1629, 1630), Joos Bogaert (1623-1626),Adriaan Steppe (1631-1646),Frans van Grotenbruel
(1649-1651), Joos Roelants (1656-1662), Gillis de Weghe (1663-1665),
Joos Sonck (1666-1669),Joos Steppe (1670-1673),Adriaan Snel (1675),
Geert van Varenbergh (1676-1678),Jan van Ginderdeuren (1679-1688),
Michiel Snel (1689-1705,1710-1712),Joos Steppe (1707-1709),Michiel
Snel z. Joos (1713-1722),Hendrik Asschericx (1723-1730),Jan van Dalem (1731-1740), Jan-Baptist Cortvrindt (1741-1749), Jan Dierickx
(1753, 1754, 1766-1770),Lenaert Steppe (1755-1757,1761, 1762), Michiel
van Santen (1758), Jan Sonck (1772-1787), Jan-Baptist Cortvrindt
(1794).
(1) Th. DE LIMBURG-STIRUM:
Coutumes des Pays et Comté de Flandre.
Coutumes des deux villes et pays d' Alost, p. 604, 615, 616, 619, 622, 625, 630.
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4. Hel Dorpsleven

vóór de Franse Revolutie.

De geschiedenis van het dorp werd tot begin van de 18° eeuw
beïnvloed door het kasteel van de dorpsheer, dat gebouwd was tussen
de oude en de nieuwe Dender, als een bindteken tussen Liedekerke
en Denderleeuw. Deze burcht stond tevens 'op de grens tussen het
hertogdom Brabant en het graafschap Vlaanderen.
Over de rol door deze versterking gespeeld vóór de 16" eeuw is
weinig of niets tot ons gekomen.
Wij vernemen eerst in 1539dat de verdedigingswapens er werden
weggehaald door de Gentenaars, die tegen keizer Karel V waren in
opstand gekomen. Zijzelf hadden die wapens nodig ter verdediging
van hun stad.
Gedurende de godsdienstoorlog was de burcht niet zonder belang.
In 1576 beproefde een muitende groep Spanjaarden zich van het kasteel meester te maken, maar die aanval werd afgeslagen. In september 1576werd de burcht door geregelde Spaanse troepen bezet (1). Tot
einde mei 1580 was het slot te Liedekerke verdedigd door een klein
Waals garnizoen, trouw aan de koning van Spanje, maar toen werd
het door de eigenaar Jacques van Haussy in de macht gespeeld van
c'e 'opstandelingen. Einde juni 1580 door de koningsgezinden, maar
dit slechts voor de duur van enkele dagen, heroverd (2), bleef het in
handen van troepen, trouw aan de Staten Generaal, die met hun .garnizoen van hieruit regelmatig aanvallen ondernamen op Aalst. De
Franse kompagnie die hier gelegerd was in januari 1582,werd bij een
aanval op Aalst tot bij het slot achtervolgd en ten dele gevangen genomen (3) ..
In november 1582 werd het slot door de troepen van de hertog
van Parma ingenomen en de opstandelingen zouden er niet meer
terugkeren.
Om het even wie het slot in het bezit had, de bevolking van de
streek was overgeleverd aan de tuchtloosheid en de plundering, zo
door vriend als door vijand. Moet het ons verwonderen dat de bevolking, tengevolge van allerlei ontberingen, en mede ter oorzake
van de door de troepen verspreide besmettelijke ziekte, van 400 personen boven de 12 jaar in 1576verminderd was tot 135 in 1592 (4) ?
Bij de herhaalde invallen van de troepen van de Franse koning
1;. odewijk XIV, vanaf 1658 tot de vrede van Utrecht in 1713, tussencoor voor enkele jaren onderbroken, vond de bevolking van Denderleeuw en Liedekerke menigmaal een veilige toevlucht op het kasteel,
maar werd het dorp, evenals trouwens al de dorpen van het Land van
Aalst, leeg geplunderd.
Slechts vanaf 1694 worden wij ingelicht over de lasten die het
dorp tengevolge van de oorlogsomstandigheden te verduren had (5).
In 1694 bedroeg het aandeel van Denderleeuw 4512 gulden. In de loop
(1) Land van Aalst, jg. VII, 1955, blz. 129, 130.
(2) ibidem, jg. IX, 1957, blz. 3.
(3) ibidem, jg. VI, 1954, blz. 157.
(4)'

Dekanale

(5) Ra. Gent:
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Bezoeken van het distrikt Aalst.
fonds Kasseirij Aalst, nr. 2957..

van 1697maakte de bevolking van Denderleeuw kennis zowel met de
Franse troepen, die op het kasteel gelegerd waren, als met 12 kompagnieën (ieder van 65 man, zonder de vrouwen en de kinderen!)
Hollanders, die hier kampeerden van 27 oktober tot 1 november, hierna door andere groepen afgelost. Voor dat jaar betekende dit een uitgaaf van 22.495gulden.
In 1706 werden wagens en pionniers (6) opgevorderd, naast levering van haver, klaveren, stro en hout. Acht schepen dienden hier op
14 oktober een gunstigere waterstand van de Dender af te wachten,
waarbij in de bevoorrading van de bemanning door de dorpelingen
diende te worden voorzien. Op 28 oktober wierp opnieuw een schip
hier het anker uit.
Het jaar daaropvolgend leden verscheidene boeren verliezen aan
hun veldvruchten, op 15 en 16 oktober. De geallieerde troepen, te Affligem gekampeerd, dreigden het dorp te verwoesten, ook al bezat
het een sauvegarde of vrijgeleide van de hertog van Malberough.
Deze manschappen « hebben gefourageert ende alle hui jse gheplundert », tot zelfs het kasteel, waar de landbouwers hun voorraad in veiligheid hadden gebracht, werd leeg geplunderd.
In juni en juli 1709 werden tal van pionuiers opgeëist voor het
beleg van Doornik, terwijl zowel Franse als geallieerden hier voorbijtrokken of ingekwartierd waren. De hertog van Wurttenberg eiste
op 30 oktober een som van 150 patakons. In 1710 verwisselden de
Fransen opnieuw met de geallieerde strijdkrachten.
In 1711 herhaalde de hertog van Wurttenberg zijn eis van 150 patakons, nu als losprijs te .betalen voor de burgemeester Joos Steppe,
die was aangehouden el).opgeleid tot Halle. Hierbij kwam de levering
van allerlei voedingswaren, Tevens waren tal van pionniers ingezet
tot de uitbouw van de versterking van het kasteel van Liedekerke en
« tot het breken van het ijs van de vesten ofte wallen ».
De vrede van Utrecht liet de mensen eindelijk opnieuw vrij
ademen en rustig de arbeid hervatten voor hun eigen gezin.
Ten gevolge van de Oostenrijkse successieoorlog, vielen de legers
van Lodewijk XV onze gewesten binnen en liepen zowel de EngelsHollandse als de Keizerlijke troepen onder de voet. De vrede van
Aken (1748) zou de rust herstellen. Inmiddels werden in 17455385 gulden 18 stuiver 2 oordjes uitgegeven voor levering van goederen en
aan pionniers, terwijl van 15 mei 1747tot 15 mei 1748hieraan 9768 gulden 17 stuiver 3 oorden werden besteed. Onder het bestuur van keizerin Maria-Theresia zou de bevolking
een periode kennen van meer voorspoed en zekere welvaart, die een
krisis doormaakte onder Jozef II, met de Brabantse omwenteling in
1789/1790, waaraan ook een vrijwilligerskorps van Denderleeuw bereid bleek mee te werken. Op 27 september 1790 legden zij te Gent
(6) 4 juli 12 pionniers voor
6 pionniers voor Kortrijk

Dendermonde,
en 1 november

17 juli 20, 30 juli
3 voor Aalst.

8, 24 oktober
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de eed van trouw aan de Staten af, terwijl 4.07gulden 3.stuiver door
de inwoners in de oorlogskas werd gestort. Alles zou evenwel hierbij
blijven.
In 1794 werd de toestand erger. Na een korte voorlopige verovering van onze gewesten door de Franse Republikeinse legers in 1792,
volgde een definitieve overwinning op de Oostenrijkers te Fleurus op
26 juni 1794, waarbij, bij besluit van 1 oktober 1795, de Oostenrijkse
Nederlanden « definitief » bij Frankrijk werden ingelijfd. Zware oorlogsschattingen werden gelegd en opeisingen doorgevoerd. Van de
38 paarden, volgens de telling van 20 september 1794, bleven er op
13 Brumaire jaar III (november 1794) nog slechts 16 over te Denderleeuw, want 24 waren door de Fransen opgeëist, waarvan reeds 4 gestorven waren. Naast de speciale belasting op de kerkelijke goederen
en de geestelijkheid, werd evenmin de bevolking ontzien. Werd op
26 september 1794 slechts 1400 gulden courant gevorderd, op 2 februari 1795 werd een nieuwe belasting geëist van 6750 gulden. En zo
gaat het voort. Hierbij komt nog de opheffing van de gewetensvrijheid en de verdrukking van de godsdienst.
5. De Dorpsfinanties

vóór de Franse Revolutie.

De 'Staten van het Land van Aalst legden de jaarlijkse belastingen vast en verdeelde die over de verschillende dorpen, naar gelang
de oppervlakte. Deze belasting verschilde volgens de noodwendigheden, waarbij de oorlogen een niet geringe rol speelden. Op ieder dorp
zorgden de gezworen « pointers » voor een rechtmatige verdeling en
voor het « aanslagbillet » van iedere belastingsplichtige.
Na de vrede van Utrecht (1713) beloopt de belasting per bunder
landbouwgrond in de gewone jaren ongeveer 1 pond 5 schelling, terwijl ze in de tijd van de Oostenrijkse successieoorlog is verdubbeld
en in 1747 zelfs tot vijfmaal zo hoog oploopt. Vanaf 1752 kent men in
de belastingen opnieuw een normale toestand, en slechts onder het
Frans' Bewind gaat de belastingstermometer gevoelig de hoogte in.
_ Om de al te zware belastingen te weren en ten einde de bevolking
niet gans uit te zuigen, was het dorpsbestuur soms verplicht leningen
aan te gaan. Dit komt vooral en overal herhaaldelijk voor gedurende
de oorlogen van Lodewijk XIV.
Buiten voornoemde grondbelasting, komt nog voor een heffing
op het vee en het gemaal,
De.tolrechten geheven op de brug te Huisegem behoorden tot het
privilegie van de heer.
De geïnde belastingen dienden te worden afgedragen te Aalst.
Voor de noodwendigheden ter plaatse werd over het algemeen niets
voorzien, gezien het onderhoud van de wegen en van de waterlopen
ten laste viel van de aangrenzenden. In zover aan onderwijs werd gedacht, werd hiervoor gezorgd door de Kerk, veelal met een toelage
van de Armendis. Uitgaven voor openbaar nut waren in die tijd onbekenden!
.

IMPE.
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J. dè. Brouwer.
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Over de verpleging van gekwetste soldaten
en de wederwaardigheden van een
cirurgijn in de jaren 1658-1676
Tijdens de oorlogen van Ledewijk XIV leefde Ninove in een alles
behalve verkwikkelijke toestand. De zware garnizoenen brachten de
stad in zware geldnood. Om uit de moeilijkheden te geraken: steeds
hoger lasten!, zo hoog, dat eigenaars van gronden niet meer wilden
verhuren daar de grondlasten hoger waren dan de pachtprijs ! Inwoners vluchtten naar andere streken, de bevolking verminderde en de
inkomsten van de stad natuurlijk ook. De beschamende zwakheid
van het Spaans bestuur voerde naar anarchie. Overal drongen de troepen van de Koning van Frankrijk zegevierend vooruit. In juni 1658
werd het leger van de Goeverneur-Generaal in de duinen verpletterd
door de Franse generaal Turenne. Turenne rukte vooruit, bezette,
plunderde en verbrandde Oudenaarde. Op 28 oktober was het de
beurt aan Geraardsbergen en twee dagen later kampeerde Turenne
met zijn leger te Ninove en op het platteland. De stad lag vol soldaten, die duchtig de voorraden van de bevolking aanspraken.
In het Gasthuis, in de Abdij en elders werden de zieke en gekwetste soldaten ondergebracht. Het verzorgen viel ten laste van de
stad. De Ninoofse dokters hadden de handen vol om al deze noodlijdenden naar vermogen te helpen. De Fransen beloofden honororia te
betalen maar ... het was ten slotte de stad die de dokters moest vergoeden. En dat liep ook niet van een leien dakje! In 1667, dus ongeveer 10' jaar na deze gebeurtenissen, wachtte de cirurgijn Olivier
Oliviers nog steeds op de uitbetaling van 40 gulden.
De Fransen vertrokken, de toestand in de stad verbeterde niet.
Integendeel, troosteloos kropen dagen en maanden voorbij. De moeilijkheden van allen aard stapelden zich gedurig op. De betrekkingen
tussen hèt garnizoen en de stad werden zo gespannen dat einde 1658
nog slechts enkele schepenen in de stad waren gebleven. In 1659 was
er nog één enkele schepen gebleven: Jaecques Damours! Als beloning voor zijn moed in deze hachelijke tijden poogde men later geniepig wraak te nemen. Hij was er nochtans niet rijk bij geworden,
zijn weduwe moest ondersteund worden door de Tafel der Armen.
Enkele jaren later: In 1667 rukte het leger van Ledewijk XIV
opnieuw Vlaanderen binnen. Kortrijk, Oudenaarde vielen in de macht
van de vijand. Turenne drong het Land van Aalst weer binnen. Ninove kreeg weer een Franse bezetting voor gans de winter. Niet dat
die Fransen zo verschrikkelijk waren. Zij waren vriendelijk, soms,
maar maakten alle kelders en kasten leeg ... die het nog niet waren.
In de omgeving van Ninove grepen talrijke schermutselingen
plaats tussen Franse en Spaanse soldaten. Zieken en gekwetsten werden in de stad verzorgd. Hun aantal was vrij hoog, zoals wij verna131

men uit een stuk geschreven door de reeds vermelde cirurgijn Olivier
Oliviers. Er lagen zieke en gekwetste Franse en Spaanse soldaten (1)
in het Gasthuis, in de spreekkamer van de Abdij: een kapitein, in
het stadhuis bracht men zekere avond uit Aalst een veertigtal gekwetsten. Zij werden ondergebracht niet alleen in het grootste gasthof - of
herberg - van de stad nl. « De Swaen», op de Grote Markt en in
andere herbergen maar ook bij partikulieren, bij een dezer: « in de
keuken op het hooi» ...
Opnieuw werden al deze ongelukkigen, vriend en vijand, door de
Ninoofse dokters in behandeling genomen. Zoals verder blijken zal
uit hetgeen Olivier Oliviers ons mededeelt werd de zieke of gekwetste
in de meeste gevallen onderzocht door een dokter in het bijzijn van
de « cirurgijn ». In de meeste gevallen was het de dokter die « zag»
wat er diende gedaan te worden. Zo « snijdt» Olivier Oliviers een kogel uit het lijf van een soldaat in tegenwoordigheid van de dokter,
hij gaat over tot aderlaten op « ordre» van de dokter. Verder poogde
onze meester cirurgijn, naar de regelen van de geneeskunde de mensen van hun ziekten en kwetsuren te genezen door klisteren en aderlaten, door pleisters en zalven, drankjes, likkepotten, tizanen, etc.
Of al deze geneesmiddelen wel altijd redding brachten weten wij niet
te best.
Meester Oliviers was een man vol opofferingsgeest, hij moest uit
eigen zak de geneesmiddelen gaan kopen bij meester Rornijn Stomme,
de apoteker in de Burchtstraat. Uit medelijden gaf hij aan een arme
drommel van een soldaat, zonder kleren, zijn « just au corps », op voorwaarde dat de soldaat het kledingstuk zou terug bezorgen ... maar soldaten vergeten gemakkelijk hun beloften.
-Geen enkele der verzorgde patiënten had lust - of de middelen - om onze cirurgijn voor al zijn moeite en onkosten te belonen.
Dit was een teleurstelling voor meester Oliviers. De meesten vertrokken met de noorderzon ... ni vu ni connu ... Ook een Franse edelman
« eerlijk maar zonder geld». Derhalve komt meester Oliviers aankloppen bij het gemeentebestuur. ..
- Maar kom, laten wij meester Olivier Oliviers maar aan het woord
komen, niemand kan beter dan hijzelf ons zijn wedervaren vertellen
en ons leren hoe in het najaar van 1667 zieke en gekwetste soldaten
nog werden verzorgd:
BILJET SPECIFICATIEF
VAN MEESTERE OLJVIER OLJVIERS
VAN D1VERSCHE SIECKE ENDE GEQUETSTE SOLDATEN SOO
SPAENSCHE

ALS

FRANSCHE

HEBBE GEDINT ENDE
TEN JAERE 1667 (2)

DIE

GECUREERT

ICK

ONDERSCHREVEN

BINNEN

DEZE

STEDEN

In den eersten gevisiteert ten huyse van Gilliam Sterck aldaer geforiert(3) eenen fransehen officier die daer sieck lach aende selve ge~
(1) In dit zogezegd spaans leger dienden talrijke Vlamingen
(2)' RA.G., Ninove, nr. 34, aO 1667, Correspondentie ..
(3) ingekwartierd.
.
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en Walen ..

I

~

rhaèckt een clisterie (4) ende gestelt en de toebehoorte van dia cathoIicir (?) betaelt aen meester Romijn (5) compt samen vier schellen
groot (6)
... 24 st. (7)
Item noch voor den selven gedaen seven visiten ende betaelt aen vier
potten bier ende tisaen 16 st. ende is daernaer genesen ende vertrocken
midts dat was van de domisticken van de prins de vodimon (8) is
vertreeken sender iet te geven ende bewesen op de stadt ...
2 g.
Hem den selven tijde bij last van den burghemeester Luycx gevis iteert ten huyse van de weduwe meester Jan Stomme eenen siecken
loriinschen lutenant met 'het water öft hidropicq (9) ende andere
sieckte ' die. sÜnckende ende vuijl was voor den selven gemackt vier
potte tisaen ende twee pacxkens specidacartami (10) ende gedaen ses
visiten beàracht tsamen ...
3 guld.
Item denZden octobre begost te cureren eenen armen soldaet van de
spaensche die de fransehen doorschoten hadde bij den stier (11) bUl/ten de brabantpoort den selven is bij comandement geleijt int gastuijs
daer hij' 'gelëgen heeft den tijt van twee maenden oft meer ende den
sel~en gecurert (12) soo twee a drijmaelen dachs beneffens de medecament aen de selve cure gedaen veel medecamenten ende cataplasmen aenden selven verdint vuyt consideratie de somme van twintich
gulden ...
... 20 g.
Ttern. den selven dach van octobre is hier te Ninove ingebrocht van
Windick (13) eenen franschen ruijter die twee scheuten doart lichaem
hadde ende is geleyt ten huyse van de weduwe Pieter Wasteel daer
hij gelegenheett den tij't van negen wecken met groot perijckel van
te sterven waar mede ick groote moijte hebbe gehat ende becosting
van: m:edecamenten dwelck is geschiet vuijt ontsach om meeder perijckel te ontgaen in regart deser stede aen den selven verdint de
sornme van
24 g.
Item den selven tijt saterdachs begost te cureren ten huijse van
de weduwe voorseid eenen soldaet die doerschoten was int tgaen
foraseren (14) in brabant den selven is gestorven woensdachs ende
gestelt tot ses clisteren waer van ick twee van de selve hebbe betaelt asn meester Rornijn compt tsamen de somme van drij patecons ..'.
7 g. 4 st.
Item den 7 octobris gevisiteert bij last van mijne heeren den hooghbailliu burgemeester ende schepen gevisiteert int tclooster (15) eenen
siecken vant (2 woorden onleesbaar) mons. Lagerge gen arnpt die een
(4)

(5)
(6)

(7)
·(8)
(9)

(la)
(11)
(2)
(3)
(4)
(5)

Een klisteer zetten, een lavement of darmspoeling zetten met een klisteerbuis.
Apotheker Romijn Stomme woonde in de Burchtstraat.
Munt.
24 stuivers.
Prins van Vaudemont,heer van Ninove.
Waterzucht.
Geneesmiddel.
Herberg in het gehucht Buda.
verzorgd, behandeld.
Denderwindeke.
Fourageren, voeder roven voor de paarden.
Abdij van S. Cornelis te Ninove.
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miserable sieckte had de ende geaffligeert met veel gewormte (16)
die ick aen den 'selven patient geweert hebbe met sijn ha er af te
scheren ende dagelijckx gevisiteert ende gemacktgedurende sijn sickte tot negen potten tisaen ende noch den selven gelaten (17) bij last
van den doctor ende gedaen eene remedie om sijn bille oft pijne in
sijn hope (18) te stoven (19) verkilt sijnde van op de aerde te liggen
ende gedaen olie om te strijcken ende een seroom (20) om op te leggen ende aen selv en patient ten dienst geweest tot dat hij vertreeken
is naer 'brussel compt mij voor alle dese devoiren met het verschot
ten minste vijf patecons ...
12 guld.
Item noch in den selven tijt van dese trobbel (21) gedint eenen ouden
captijn die van de garde ofte min ... (?) van den prins de lisbonne (?)
was liggende in de spreckamer int clooster (22) den selven bij ordre
van den heér doctor gelaten ende gestelt drij clisterien ende is vertrocken ende tselve gelaten ten laste deser stede opt pretecxt (23) als
hier gesonden sijnde om tot onsen last hier gecureert te worden aen
den selven verdint ses schellingen ...
... 36 st.
Hem noch ten huijse van de weduwe Pieter Wasteels met den douctor
Mercx gedint een fransehen die in de keueken lach opt hoij aen den
selven gedaen een latinge ende twee potten tisaen ende ses onsen
serop ten drij rijsen (24) van hoefbladers (25) midts noch selver betaelt een clisterie ende gestelt den weleken daer naer is met groote
cortesie (26) is vertrocken sonder iet te geven ende gelaten tot laste
vant gemeente (27) midts hij vant leger hier gesonden was tot onsen
last cornpt dri j gulden ...
3 g. 5 st.
Item ten huijse van de voorseide weduwe op de kelderkamer gecureert eenen soldaet van de Lorijnnsce toroppen (= troepen) die met
drij ballen dorschoten was waer van ick in de presentie van menheer
den doctor eenen hebbe vuijtgesneden ende aenden selven gestelt
eene clisterie die ick selver betaelt hebbe tot meester Romijn ende
gedaeri serop om te leeken (28) ende tisaen om te drincken den selven
1S daer naer vertrocken naer geersberge met schiep (29) sonder te betaelen midts hij geplundert was (30) aen den selven verdint ten minsten vyf patecons
12 guld.
Item noch in de swaen (31) gedient op de voerkamer boven eenen
(16) Luizen?
(17) Aderlaten.
(8)
Heup.
(19) Te verwarmen,
verkild zijnde
(20) Pleister.
(21) Troebelen, oorlog.
(22) Abdij van S. Cornelis.
(23) onder voorwendsel.
(24) drie keren.
(25) Hoefblad, plant wier bladeren

op een hoefijzer

Iara):
(26)
(27)
(28)
(29)
(30)
(31)
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Met veel vriendelijke
woorden.
Van de stad.
Likkepot.
Met het schip.
Van zijn have beroofd.
De voornaamste
herberg van de stad.

gelijken

(fussilagq

far-

fransehen edelman soo het scheen eerlijck sonder gelt gedaen een latinge ende gestelt vier clisterien ende is van daer vertrocken naert
telester (32) comt samen ...
... 3 guld.
Item noch gedient in de swaen eenen armen soldaet van de spaensche
die vooren in de kamer gelegen heeft aentrint drij rnaenden die seer
misserabelijck gestelt was in sijn been heel gesplintert van eenen
scheut ende oock doort lijf ende schouder die daer naer noch ongenesen is wech gevoert met J aecq van de Mael (33) naer brussel ende
was sonder kleederen dat ick aen den selven hebbe geleent mijnjustacour (34) ende aen J aec van de Mael 17 st. voor de vracht maer is
vergeten weder te bringen midts dat de selve int gastuys (35) is gedaenwaer vooren mij vuijt consideratie van de heer ende wet iet
dient toe geleijt te worden want hij soude hier noch gebleven hebben
tot laste deser stede van ninove dus woort hier vuijt geste ken vier
ponden groot...
.. . 24 guld.
Item noch gecureert de fransche ghequetsche soldaten comende van
aelst die tot ninove gelegeert waren opt stadthuijs soo officiers als
andere int getal aentrint de veertich de selve tsavons ende sanderdachs smorgens gecureert ende gedaen aen sommige medecamenten
ende plaesters ende salven ende oock om eenige van de selve bij
nachte opgeclopt compt voor dese devoiren twee patecons mits sij
veel hebben mede gedragen
... 4 g. 16 st.
Item noch gecureert twee fransche soldaten die brabant geweest hadden om te plunderen ende van de boeren (36) ofte spaensche den
eenen was door den arm geschoten enden den anderen door de schouder ende naer eenige dagen dat ick hun gecureert hadde sijn de selve
vertreeken sonder oorlof te nemen (37) naert leger waer ick voor de
medecamenten versoeck vijf schell. ...
30 st.
Item' noch compt mij tot laste deser stede goet van de voorgaende
trobbelen .ten jaer 1658 overt cureren van diversche gequetsten int
gastuys beneffen meester Jan Mockaert (38) die over sijn paert (39)
heeft ontfangen van Adriaen Cardoen veertichguldens gepasseert in
de selve rekening dus compt mij gelijcke somme over mijn deel 40 g.
Somma tot alles bedracht een hondert negen en vijftich gulden vijf
stuyvers
159 g. 5 st.
Wanneer de stad onze cirurgijn al deze onkosten betaalde weten
wij niet ...
De volgende jaren brachten geen beternis. Eindelijk iri 1672hoopte men door een stadsreglement stilaan uit het slop te geraken. Maar
de oorlog deed al deze plannen voorlopig te niet.
In 1673 viel opnieuw een Frans leger van 9 à 10.000 man in het
(32)
(33)
(34)
(35)
(36)

Abdij S. Corn.
Voerman te Ninove.
Mansrok of jas, gedragen in de XVII eeuw.
Te Brussel.
Ook de boeren durfden het wel aan met het
soldaten te schieten.
(37) Zonder afscheid te nemen.
(38) Ninoofse dokter.
(39) Voor zijn deel.

geweer

op plunderende
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Land van Aalst. Op 1 december kwam een troep Fransen de stad bezetten en plunderen. 243 woningen werden leeggeroofd. Zij voerden
niet alleen het graan.mee maar al wat niet te heet of te zwaar was.
De volgende jaren waren al niet veel beter. In 1676 kampeerde een
Frans leger in de dendervallei en te Ninove. Koning Lodewijk XIV in
hoogst eigen persoon vergezelde het leger. Op 26 juni 1676 logeerde
hij te Nederhasselt. De Duc d'Enghien had zijn tenten opgeslagen in
de Abdij van S. Cornelis. De bezetting duurde drie weken ... en juist
voor de oogsttijd ... de boeren wisten er alles van!
Ook onze Oliver Oliviers, die niet alleen klisteren zette, aderliet,
pleisterde" en zalfde, de mensen hulp en troost bracht, maar ook als
eigenaar enkele bunders land liet bewerken, leed aanzienlijke schade,
zelfs zijn bijenkorven werden niet gespaard.
Aldus meester Olivier Oliviers in 1676:
Spe~ificatie van het verlies dat ick onderschreven Oivier Oliviers
heb onderstaen
door den leger van sijne alderchristelijke
majesteit
van Vrancrijk
die hier tot n inove ende daer aentrint gecampeert gelegen hebben int leste van mei 1676 ende juni ghedurende den ti]t
van ~3 'daghen alst volcht (40)

Ind~n eersten hebben de foraseurs mij afgemuijt (41) een dachwant
gers inden venisbrouck (42) opde jurisdictie van ninove.
Item noch heeft het selve leger ten selve ti jt mij af gesneden oft gemuijt (43). drij dachwant en 50 roeden stercke terwe in twie stucken
te nederwijck (44). .
Item noch een partije .cooren bij de cloosterpoort (45) groot een dachwant 30 roeden.
Item noch een half bunder lants met cooren gestaen op niepoort velt.
Item noch twee dachwant en 27 roeden op cleemput met cooren tsamen bedragen dit bedrijf twee bunder drij dachwant 10 (?) roeden het
welcke alles te samen is gerinuweert doer de voors. leger midts noch
drij dachwant mersche op de jurisdictie vant la nt van Wedergraet te
Poll-aer (46).
Item noch heeft den selven leger aen mij. gereniuweert twee huijsen
gestaen ende gelegen buijten de Geersberchse poort het eene daer
Geeraert Torrekens in heeft gewont ende het ander van Posehier Ravijts op de jurisdictie vant selve Ninive.
Item noch hebben de selve legers aen mij te niet gebrocht ende gedistruweert soo hier te mijnen huijs als oock int clooster ende omliggende quartiren aentrint veertich corven bien (47) die meestendeel ge(40) RA.G., Ninove, nr. 311.
(41) Contaminatie
tussen ui en aai in het Ninoofs, lees dus': afgemaaid.
vb. kraaiwagen
voor: kruiwagen!
(42) Ontronding van de u, dus: Venusbroek.
(43) z. voetn. 41.
(44) Wijk buiten de Nederwijkof Koepoort.
(45) Of: Aalsterse Poort.
(46) Maakte deel uit van het Land v. Wedergraat.
(47) Bijen.
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Ander

reet stonden om te laten of te swermen (48) waer door ick onderschreven onderstaen hebbe groote schaede ende intrest streeken (49) tot
mijn groote Rewin sulcx dat dese voorseide schade van verlies van
granen gers huijsinghe ende boomen ende vruchten tsamen sal comen
te bedraghen de somrne van twee hondert ponden grootte (50) dwelck
ick niet en had de verwacht te onderstaen ende ick hebbe bovendien
noch gedient de siecke ende gequetste soldaten van frans leger die
sieck ende gequets laghen int gastuys van ninove ende gedient van
medesijne ende van alles dat nodich was dat de chirurgie rackt op
hope van recompentie gelijck mij was toegeseijt (51) door den sieur
Intendant Talon (52) tot Oudenaerde sijnde op den dach als de fransche troppen int lant van waes waeren geweest welck tot noch toe
onderbleven is (53) van mij recompentie toe te leggen dwelck ick
noch verhoge te geniten in teeeken der waerheijt hebbe ick dese
onderteeckent desen 28 Juli 1676
(get.) Olivier Oliviers
Of de Franse intendant Talon onze meester chirurg voor de goede zorgen aan de zieke en gekwetste soldaten werkelijk beloonde is
zeer twijfelachtig.
NINOVE, oktober 1957.

H. Vangassen.
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UIT HET VROEGERE

VOLKSLEVEN.

Een baanstropersbende in de
streek van Aalst in 1711
Zes weken vóór Allerheiligen
van voornoemd jaar werd onder« Meulenbeeck lande van Asch»
(?) een bedelaar
aangehouden.
Hij verklaarde
te
heten Gillis de Gr., in de 50 jaar oud, als sergeant gediend te hebben in het
regiment van Baron de Capre en na het beleg van Bergen wegens zijn leeftijd afgedankt te zijn. Sedert twee jaar liep hij de streek af om zijn kost te
bedelen. Hij beweerde met niemand te verkeren,
steeds alleen uit te gaan
en loochende alles wat hem ten laste gelegd was
Bij de drossaard van Brabant waren reeds
meer gevallen van baanstroperij
in de streek.

klachten

binnengekomen

over

Balthazar van Hooricx, 20 jaar oud, zoon Pie ter, geboren te Baardegem,
nu wonende als knecht bij molenaar Pieter Maes, was in 1710 op 25 augustus
met enige hamers geweest naar Meldert om ze aldaar te laten scherpen bij
de smid. Toen hij tussen 10 en 11 uur gekomen was omtrent de brug en de
Cruysdreve
in de lange dreven van het klooster van Affligem, zag hij een
man met een grijze pruik op het hoofd, waarin hij Gillis de Gr., in de wan(48)
(49)
(50)
(51)
(52)
(53)

Zwermen.
Strekkende
tot mijn ruïne.
120 gulden.
Beloofd.
v. het Frans leger.
Niet geschiedde.
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deling Sergeant Gille geheten herkende, samen met andere personen uit het
bos komen. Hij werd vastgegrepen
door een man met een bloot mes in de
hand en een kwartier ver in het bos geleid, te midden van een groep van 14
andere personen, waarvan
de helft met een zwart gemaakt aangezicht.
De
meesten droegen een geweer. Men trok hem zijn kleren uit en iemand van de
bende sloeg een nagel in een boom om hem op te hangen « doende daertoe
een koorde aen sijnen hals ... die al stropsgewijs
gemaeckt was ». De bandieten waren het echter niet eens wat ze met hem zouden uitgericht hebben.
De enen wilden hem ophangen, anderen « om verre schieten », nog anderen
zouden hem de hals afsnijden met een bajonet. Intussen stond hij daar « moederriaeckt » te bidden en te smeken, tot enigen eindelijk beslisten:
« laet hem
gaen..
het is een meulder, het is een corendief».
Hij pakte zijn kleren en
hamers op en liep naar de herberg van Pieter Vonck. Thuis gekomen, had
hij zich « instantelijek
doen laeten ». De bazin van Baltazer had aan deze
gezegd dat de waardin van de herberg « het leste oortjen»
haar gezeid had
dat Gillis de Gr. die dag aldaar gedronken had.
Op Sint-Elooisdag
1710 was Gillis de Gr. gekomen op de hoeve van Jakobus de Witte te Meldert aan de kerk. De 14-jarige zoon van de Witte had
GiJlis de voederij van de ·paarden zien binnengaan
en hem zien buitenkomen
met een zak met het bedde (matras)
van de paardeknecht.
Hij haalde een
geweer. en ging de dief achterna, samen met anderen, onder meer de zoon
van ·de koster, die ook een geweer had. Een van de achtervolgers,
Aert Verdoodt, nam het geweer uit de hand van de kosterszoon en riep « staat» tot
de dief, die, zich « werende met een mes in de hand », het bos inliep. Verdoodt
schoot en op het geroep en getier kwamen er nog andere personen uit de
Cleerhaege
toegelopen,
De dief wist echter te ontkomen.
Katarine
Arijs, 45 jaar oud, weduwe Guillam Coremans, inwoner van
Erembodegem, verklaarde
dat op het laatste van augustus, terwijl haar dochter 's morgens de koeien was wachtende, deze haar kwam zeggen dat er in de
boeckweye was liggende een pak dat, te oordelen naar het betasten, gevuld
was met tinnen schotels. Zij beval aan haar zoon het pak te halen: Deze dierf
echter niet uit vrees voor de « swaervaegers»,
die daar toen veel verkeerden.
Daags daarna wist haar dochter te vertellen dat er in de boekweit twee mannen of « swaervegers » waren. Met een kind op de arm trok ze er naartoe.
Twee personen kwamen er uit, elk met een pak, gaande recht naar de Breestraat. Ze kende die personen niet, maar meende toch Gillis de Gr. te herkennen aan zijn bruine kazak en pruik. 's Anderendaags
had de zoon toch
een pakje thuis gebracht en het in het stro verborgen.
Drie weken daarna,
na aangifte bij de stadhouder van Aalst, werd het opengemaakt;
het bevatte;
7 tinnen telloren 20 servetten, een lang ammelaken, een stuk katoen « bij Iorme van een schouwmantel
aen het welcke wa eren ooghskens ende op het
se!ven gedruckt eenige beeskens »..
Het gestolene werd te Aalst uitgebeld en het tinwerk gedragen ten huize
van Andries van den Bosch, een tingieter,
gem. gen. den Caeter, die het
tin had gemaakt en de eigenaar kende.
Elisabeth de Ridder, 18 jaar oud, dochter Gillis, dienstmaagd
bij de' weduwe Adriaan de Ridder te Hekelgem, verklaarde
dat ze op het einde van
augustus op een zaterdag, hebbende voor haar meesters klaver gesneden en
menende naar huis te gaan, omtrent het Querelvelt op de publieke baan naar
Brussel aangesproken
werd door vier personen, die haar vroegen of ze geen
zilveren hoofdijzer aan had « beneffens een zilveren Agnus Dei aan haar hals.
Op haar ontkennend
antwoord smeten ze de bussel klaver van haar hoofd
en scheurden haar « witte doecke mutse» die zij op het hoofd had « ornstucken». Geen hoofdijzer vindende, trokken ze een mes en sneden « den reycknestel van haeren keeslijf van onder tot boven open, terwijl een der aanranders zijn hand op haar mond hield. Zich bedrogen achtende, namen ze ten
slotte 14 oorden uit haar zak en dreigden haar de bals af "te snijden indien
ze hun aankroeg Toen kwam er een wagen aangereden.
Ze kende de. aanranders niet. De man die haar aanrandde
vroeg of ze de meid was van Jan
Louis. Neen, had ze geantwoord, maar wel dat « si] was wonende.in de Sterre ».
Katarina Mertens, 21 jaar oud, wonende bij haar moeder, getuigde. dat Elisa-
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beth de Ridder haar gezegd had: « ick en sal tot morgen niet meer leven,
mijn bloet is gelijck geront ». Francis Mesmaecker,
24 jaar oud, knecht bij
Jan Mertens, smid alhier, had aan de zonen van haar meesteres gezegd dat
ze die avond de Gr. gezien hadden.
Zijnerzijds verklaarde
Mesmaecker
dat hij de Gr. tien jaar
kend had toen hij in het dorp winkel hield.

geleden

ge-

Hendrik van Eyck, 76 jaar oud, meier te Stalle (Ukkel), verklaarde
dat
in augustus 1710 zijn knechten Jan de Boeck, 27 jaar oud, Jan de Beir en
Matheus de Bue, hem komen verwittigen
dat hun kleren gestolen waren
uit de stal waarin ze sliepen. De Boeck, die inmiddels knecht geworden was
bij Machiel Wets, maalder te Stalle, was kwijtgeraakt:
een linnen kiel, een
rosse laken broek, een bruine laken broek, een witte carsiie broek en een
hemd.
Hij en de Knaap (bode) van de oudkleerkopers
te Brussel werden omgezonden om de andere kleerkopers
te waarschuwen.
Enige dagen daarna
vernam men dat de kleren zich bevonden in de Calverendans
(een herberg)
in de Beenhouwersstraat
te Brussel. Daar troffen ze Gillis de Gr. aan, aanhebbende de hoed, de lijnwaden kazak, een bruin laken juppon en kousen van de
knechten. Gillis was uit de keuken in de kamer gekomen, zeggende:
« maakt
mij niet beschaamd; ik zal al uw dingen weergeven ». Samen gingen ze dan
naar de bovenkamer
van de herberg en begon Gil1is zijn kleren af te leggen
toen Jan de Boeck boven kwam en de dief kwalijk wou trakteren.
De andere
.gestolen kleren, nl. twee broeken, waren verkocht geworden aan een oudkleerkoper,
wonende bij de oude markt. Deze weigerde ze echter terug te
geven. De Boeck daagde hem echter vóór de burgemeester
en hij werd veroordeeld om de broeken terug te geven. Hij 'kende Gillis de Gr. sedert jaren
doordat hij te Stalle als sauvegarde had gediend. Hij had te Ukkel trouwens
veel maagschap wonen.
Andries Verbeken, 28 jaar oud, zoon van Jan, inwoner van Essene, gedaagd door Karel Rogiers, officier, verklaarde
dat hij, op 6 september
1711,
om 8 uur 's avonds, komende van Asse aan het bos de Putberg op weg naar
huis aangerand werd door twee gasten, de ene gewapend met een korte « muskaton », de andere met een kort pistool. Men leidde hem in het bos tot op een
plaats waar nog drie andere met een geweer gewapende
personen stonden.
Hij werd afgetast om het geld te hebben van het laken dat hij thuis gedragen had. Een « clouwken » garen in zijn zak vindende, zei een der mannen:
« C'est un tisserand ». Ten slotte nam men hem een schelling en 7 oorden af,
waarna hij tot aan het eerste kapelletje
geleid werd met verzoek « er niet
over te klappen ». Het geld werd weer in zijn zak gestopt. Een der kerels
was de zoon van V.d. Stro in de Brusselsestraat
te Erembodegem;
een andere
was Steven van O. uit Essene Gillis de Gr. was die dag ook geweest ten
huize vän Antoon Meersman, herbergier
te Essene.
Gaspar Gijsels (hij tekende Jaspar Ghysens) , 31 jaar oud, gareelmaker
uit Wemmel. kwam op 17-12-1711 terug uit Aalst, waar hij leder gekocht had
dat hij in een zak droeg. Gekomen onder Erembodegem
bij « de Galge genoemt den Bouckhoutbergh
» doken onverhoeds twee met een zakpistool ge
wapende personen uit het bos, die hem hielden staan en hem het bos binnen
leidden. Daar stonden reeds drie personen waaronder
ook de Gr., waarvan
er twee een geweer droegen. Ze trokken hem zijn kazak uit en namen hem
3 tot 4 stuivers geld af die hij nop bezat. Hij toonde hun een bewijs van het
dorp van Asse, waar hij woonde. De aanranders
zeiden Fransen te zijn en
scheurden het bewijs kapot. Ze behielden het leder, gaven hem de ledige zak
terug en lieten hem gaan. Hij begaf zich naar de herberg « het Bourgoings
Cruys », waar reeds een vrouw zat die ook werd aangerand
en ontlast van
haar voorschot en korf.
Ondanks al die getuigenissen
bleef de beschuldigde
halstarrig
loochenen,
zodat hij op de pijnbank gelegd werd. Op 12-1-1712 werd hij van 3 tot 7 1/4
u. gepijnigd. De toeziende « docteur » verklaarde
dat hij het niet langer kon
uithouden.
De beklaagde

behoorde

tot een eerzame

en welstellende

familie.

Zo be-
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grijpt men best de brief die zijn vrouw, Elisabath Hublo, op 16-1:1712 schreef
of liet schrijven. Daarin vertelt ze dat ze - voor haar ongeluk - zestien
jaar geleden met hem een tweede huwelijk aanging. Zij had er geen kinderen van. Na twee en half jaar had hij haar verlaten.en was hij een ergerlijk
leven gaan leiden. Ze vreest dat een openbare .straf een schandaal zou verwekken waardoor een van de eerzaamste families 'Väh~de plaats voor altijd
zou onteerd zijn en de ondergang betekenen van de ·itiriüeren van haar eer.ste man, waaronder enigen « in geestelijke staat ». De familie .drukt de wens
uit dat de Gr. in de onmogelijkheid zou gesteld worden nog te schaden.
Vrijkomend door verbanning zou hij kunnen weerkomen en in nieuwe « excessen» vallen, tot groter schande van de familie. Ze vragen derhalve aan
Zijne Majesteit dat hun verwante voor altijd in de gevangenis zou blijven.
Ze zouden daarvan de kosten dragen zolang hij zou leven.
_ ,
De aangestelde rechtsgeleerden adviseerden in gunstige zin, dat de Gr.
zou kunnen terugkeren in de dorpen en zich wreken over getuigen ten Jaste
en stelden voor hem voor het leven op te sluiten in het « maison des vauriens » te BrusseL
Toch werd op dit advies niet ingegaan, Op 29-2-1712 vonniste de cttossaard, dat de beschuldigde zou « gebracht worden op een schavot om aldaer
met de galghe boven het hooft, tot den bloede te wordengegeeselt, ende :gebrantmerckt, ende voorts gebannen buyten het landt », op straf van de galg.
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Een koedief
Op 3 september 1706 moest verschijnen voor « de gebannen vierschaere
van Liedekerke ende Denderleeuw » Pr. de Smet filius Cornelis, geboren te
Herlinkhoven en woonachtig te « Aschterije sorterende onder de meyerrije
van Assche in brabant » (Asse ter Heiden),
'
Uit het proces bleek dat Pro de Smet drie koeien gestolen had,' een bij
Pr. Cortvrindt uit Denderleeuw en de tw.ee andere bij Jaspar en Cornelis
Fransman van Ninove; en dat hij deze koeien verkocht' had op de markt te
Brussel « alles volgens sijne bekentenisse ».
« Naer preallabel advies van rechtsgeleerden"
werd Pr. de Smet veroordeelt om « gegheeselt te worden niet scherpe roeden totten loopenden
bloede, mitsgaders gebrandtmerkt te worden en met interdictie van gedurende
de tiit van vijfthien ja eren binnen de voorseyde baronie te commen op peine
van voordere lijfstraffe », voorts het betalen van de kosten van het proces
en de misen van justitie,
:
« Aldus .gepronuncieert door de gebannen vierschaere ten overstaen van
Paschier de' Brouwer substitut, bailliu ende meyer-gref'fier Judocus vanden
~eili
.
'
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Vereniging voor Aalsters Kultuurschoon
Terugblik op 1958
Dat de aktiviteit van de V.V.A.K. in het voorbije jaar zich hoofdzakelijk koncentreerde rond de inrichting van de Valerius de Saedeleer-tentoonstelling hoeft zeker geen betoog.
Deze retrospektieve, in het kader van de Wereldtentoonstelling,
was immers een initiatief hetwelk door de V.V.A.K. in de zomer van
1956 werd vooropgezet en reeds uitvoerig besproken werd op de algemene vergadering van J2 december 1956.Op dat ogenblik wisten de
promotors van dit initiatief niet wat al moeilijkheden hen te wachten
stonden, zodat zij er dan ook niet aan gedacht hebben de ganse zaak
maar dadelijk te klasseren. Gelukkig maar: voor Aalst, hetwelk anders
een pover figuur zou geslagen hebben in het kader van de Wereldtentoonstelling.
Met het oog op de inrichting van deze retrospektieve richtte de
V.V.A.K. zich in de lente van 1957tot het Schepencollege hetwelk zijn
steun toezegde om, in samenwerking met Bolaska en de Stedelijke
Kommissie voor Toerisme, een Valerius de Saedeleerkomitee te stichten.
Het kwam er allereerst op aan een katalogus op te stellen van de
werken van de Saedeleer die in ons land nog te vinden waren.
Het opzoeken van 'de eigenaars, - werk waarin we flink ter zijde
werden gestaan door kunstschilder Piron -, nam heel wat tijd in beslag en liep niet steeds Van een leien dakje.
Waar sommigen bij de gevraagde inlichtingen een sympatiek
schrijven voegden, kregen wij van anderen, die allicht vermoedden
dat het niet bij een katalogus zou blijven, een negatief antwoord.
Nieuwe moeilijkheden rezen op toen beroep gedaan werd op de
eigenaars van de meest belangrijke werken. Het aantal eigenaars hetwelk op ons verzoek inging bleek gering en de musea konden ons begrijpelijkerwijze gedurende het Expojaar niet helpen.
" Tot overmaat van ramp deelde het Stadsbestuur ons op een bepaald ogenblik mede dat het niet de minste finantiële steun kon bekomen 'vanwege het Provinciebestuur voor de inrichting van de geplande tentoonstelling. Daarop trokken vertegenwoordigers van de
vier politieke partijen naar Gent en verkregen van de Goeverneur de
toezegging dat onze stad haar aandeel zou bekomen in de Rijkskredieten die aan de provincie Oost-Vlaanderen werden toegestaan ter
gelegenheid van het Expojaar.
Al geven wij ér ons ten volle rekenschap van dat wij niet konden
beschikken over bepaalde representatieve werken, toch menen wij er
in geslaagd te ziin een duidelijk beeld te hebben weergegeven van de
artistieke evolutie van Valerius de Saedeleer.
Ons baserend op het aantal ter hand gestelde katalogussen mogen
wij. het aantal bezoekers gerust. op achtduizend ramen, en dit van
twaalf diverse nationaliteiten.
Indien wij met fierheid mogen terugblikken op deze tentoonstel141

ling, die, - wij weten het maar al te best -, zeker niet volledig kan
worden genoemd, dan hebben wij dit voor een groot gedeelte te danken aan de welwillende medewerking van het provinciaal bestuur,
van het stadsbestuur en zijn technische diensten, van de politie, van
Bolaska en van de Stedelijke Kommissie voor Toerisme. Van hoog tot
laag hebben wij een hartelijke medewerking mogen vaststellen welke
het vlotte verloop van deze retrospektieve heeft gediend. Toch zullen
wij de waarheid geen geweld aandoen als wij beweren dat het tenslotte de V.V.A.K. was die de ganse administratieve en technische organisatie op zich nam. In dit verband willen wij slechts één enkele
persoon vooropzetten, nl. de aktieve sekretaris van de V.V.A.K. : Fritz
Courteaux. Hij is het immers geweest die het leeuwenaandeel in dit
ganse opzet heeft gepresteerd en zonder wiens toewijding de hele zaak
niet tot stand ware gekomen.
Heeft de organisatie van de Valerius de Saedeleer-tentoonstelling
het grootste gedeelte van onze werking in 1958bepaald, toch werd de
eerste doelstelling van de V.V.A.K. niet uit het oog verloren, nl. de
restauratie van het Oud-Gasthuis.
Konkrete voorstellen werden door de V.v.A.K. aan het Schepencollege voorgelegd met het oog op de uitbouw van dit historisch gebouw tot een centrum van artistieke uitstraling.
Het mag als een verheugend verschijnsel bestempeld worden dat
alle politieke partijen in hun kiesprogramma's voor de jongste gemeenteraadverkiezingen
het streven van de V.V.A.K. overgenomen
hebben.
Na als het ware gedurende zes jaar gepredikt te hebben in de
woestijn van de onverschilligheid mag de V.V.A.K. tenslotte vaststellen dat de Aalsterse politici belangstelling aan de dag schijnen te leggen voor het esthetisch uitzicht van ons stadsbeeld.
Wij hopen althans dat zij het niet zullen laten bij ronkende kiesbeloften, maar effektief zullen ijveren voor de verfraaiing van het
Aalsterse stedenschoon.
_ Dat de V.V.A.K. een bescheiden aandeel gehad heeft in de restauratie van de beiaard mag hier terloops wel even worden vernoemd.
Op ons voorstel werden o.m. op de vier grootste klokken de namen aangebracht van vier vooraanstaande Aalstenaars, nI. Pieter
Coecke, Valerius de Saedeleer, Karel De Mette en Gustaaf Paepe.
Van bij haar ontstaan heeft de V.V.A.K. de daadwerkelijke steun
mogen genieten van de Aalsterse Fotoclub. Verscheidene malen reeds
werden door beide verenigingen gekommentarieerde projektieavonden met dias ingericht, die steeds wezen op de kunsthistorische betekenis van bepaalde gevels, gebouwen of straten.
Naar aanleiding van de algemene vergadering van 13 december
1958,die in tegenstelling met vorige jaren een merkwaardige belangstelling kende, stelde de heer Frans Van Schuylenbergh, bestuurslid
van de Aalsterse Fotoclub, een nieuwe reeks dias voor gemaakt naar
oude prentkaarten, tekeningen, schilderijen' en foto's. Deze projektie,
onder het motto « Aalst, zoals het vroeger was», werd uitvoerig ge-
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kommentarieerd door de heer Fritz Courteaux en evokeerde op treffende wijze het Aalsterse stadsbeeld uit de jaren 1900.
Toen de V.V.A.K. zes jaar geleden van wal stak met haar programma hebben wij ons geen illusies gemaakt omtrent de snelle verwezenlijking hiervan. Wij wisten heel goed dat wij in eerste instantie
het hoofd zouden te bieden hebben aan een verregaande onverschilligheid vanwege de openbare diensten waar het kulturele aangelegenheden betreft.
Het is een zeer ondankbare taak tegen de stroom in te moeten varen, maar wij zijn meer dan ooit bereid deze weg te blijven volgen.
Uit verscheidene tekenen kunnen wij ten andere afleiden dat 1959
het jaar wordt van de definitieve doorbraak van de V.V.A.K.
AALST.

Emiel Van Schuylenbergh
Verslaggever V.V.A.K.
111111111111111111111111111111111111111111111111111

Onze Bibliografie
1) ALGEMEEN.

Dr. Marcel Grijpdonck-Herman
Verbaere : cc Spiegel van
Oostvlaanderen )J. - Tekst van Dr. Marcel Grijpdonck - Tekeningen van
Herman Verbaere. Met een woord vooraf door de Gouverneur
van Oostvlaanderen.
Uitgave
N.V. Standaard
Boekhandel,
Antwerpen,
Brussel,
Gent, Leuven, 1959. Luxueuse editie, 259 blz., 251 illustraties.
Zeer gevat synthetiseert
de Heer Gouverneur
van Oostvlaanderen
de inhoud en de betekenis van dit werk in de inleiding die hij er voor schreef:
« De liefde voor Oostvlaanderen
heeft hen naar de beste formule gedreven: een loflied in zang en beeld van hun geliefde provincie ... Ze hebben
alle wegen afgelopen, alle paadjes verkend, elke vlek schoonheid herkend.
Ze kijken met dezelfde blik, van hun hart uit».

Dr. Marcel Grijpdonck,
de schepper van de tekst, heeft naar taal, stijl,
beeld en expressie
zo een ontroerende
toon aangeslagen,
dat we zijn
werk, alhoewel proza, zouden mogen onderbrengen
bij de edelste en
mooiste gedichten die we over dit deel van Vlaanderen ooit te lezen kregen. De lezer voelt zich letterlijk
meegenomen
op de vleugels van het
puurste kunstgenot. De geschiedenis
onzer steden en dorpen, ons kunstpatrimonium,
de schoonheid der natuur, de geografische
eigenschappen,
het eigen cachet van elk der gewesten onzer provincie, worden harmonieus in één en dezelfde vorm van de zuiverste schoonheid gegoten, tot
een perfekte
eenheid verwerkt.
De zeer rijke illusstratie
van de hand
van kunstschilder
Verbaere
omlijst op geniale wijze dit heerlijk schilderij in woorden. Beide:
schrijver
en schilder hebben onze provincie
verheerlijkt
op een manier die de blijvende bewondering
en dank van
alle Vlamingen zal afdwingen. Dit meesterwerk,
eveneens naar band en
druk uiterst verzorgd, hoeft in alle biblioteken
te prijken als een heilig
boek.
2)

ALGEMEEN.
- Ir. R. Boone: cc Overheidszorg voor drinkwater
in Vlaanderen». Gent 1958. Rijk geillustreerd
met kaarten, stadsplans,
reprodukties van oude gravuren,
foto's, 293 blz. Uitgave van de Tussengemeentelijke
Maatschappij
der Vlaanderen
voor Waterbedeling,
Borluutstraat, 20, Gent. Ingenaaid.
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'Over de drinkwatervoorziening
in Vlaanderen
in vroegere
eeuwen zijn
we zeer schaars gedokumenteerd.
Het graafschap
Vlaanderen
dat In de
Middeleeuwen
aan de spits stond van handel en kultuur, zal zonder twijfel ook wel het probleem der. watervoorziening
aangevat hebben. De opzet van de auteur is geweest te proberen
die leemte aan te vullen. Als
gebiedskader
beperkt hij zich tot het graafschap
Vlaanderen
omstreeks
.de jaren 1300. Ook Frans-Vlaanderen
en Zeeuws-Vlaanderen
komen hier
even onder de loupe. Het tijdskader
echter begint vroeger
dan 1300.
Natuurlijk
loopt dit tot in de 1ge eeuw, wanneer de moderne waterbedelingen tot stand kwamen. In dit zeer interessant
werk noteren we de
besproken
lokaliteiten
uit het Land van Aalst:
Ename (abdij),
Aalst,
Geraardsbergen,
Ronse,
Zottegem,
Gavere,
Iddergem,
Erembodegem,
. Meerbeke, Herzele, Mere, Balegem, Okegem en Dikkelvenne.
Graag hadden we nog de watervoorziening
der kar tuize St-Maar tens-Bos te StMar tens-Lier de vermeld gezien. Het water van twee bronnen
(die nog
bestaan)
op het goed ter Weden, liep naar de kartuize langs een 2 km
lange leiding uit lood. Ze werd aangelegd
tussen de jaren 1411-1415.
. Alhoewel
schrijver
beweert,
uit geschiedkundig
oogpunt, geen wetenschappelijk
volledig verantwoord
werk te willen aanbieden,
toch is dit
werk een degelijke
brok geschiedenis
en mag dit boek in geen enkel
biblioteek, 't zij privaat of openbaar, ontbreken.
3)

ALGEMEEN.
Prof. Dr. Frans van Mechelen:
«Arbeidsmogelijkheden
in eigen streek », Familia Uitgave
(Bond der Kroostrijke
Gezinnen
van België), Nov. !958, 131 blz.
.~

De naam van Prof', Dr. Frans van. Mechelen is op dit moment onafscheidbaar verbonden
met de intensieve
aktie die gevoerd wordt om de gesel
der werkloosheid
in Vlaanderen
"tegen te gaan door het scheppen van
arbeidsmogelijkheden
in eigen streek. Dit zou meteen het einde betek'enen ~à'n' het systeem der mobielen; een systeem dat ons Vlaams ar'beidend volk sedert jaren en jaren als vee langs de wegen sleurt. Prof.
Dr. van Mechelen is niet enkel de auteur, maar ook de spreker, die ten
allen kante met gezag en kennis van zaken optreedt
om de openbare
opinie, de overheid incluis, te bewerken.
De leidende gedachte van dit
werkje - een waardevol
sociaal dokument ~ kunnen we best weergeven met de woorden zelf van de auteur, die hij neerpent in zijn besluit:
« Om de levensstandaard
van onze gezinnen en toekomstige gezinnen veilig te stellen en de volledige sociaal-kultur ele ontplooiing ervan mogelijk
te maken in onze verschillende
Vlaamse gewesten,
is een waardevolle
tewerkstelling
van al onze arbeidskrachten
in de eigen gewesten noodzakelijk. Dat is momenteel
niet het geval voor de ekonomische
struktuurzwakte
van Vlaanderen.
Deze struktuur
te versterken
vereist
een
- aangepast
getal van ekonomische
maatregelen.
Hiervoor is een grondige
kennis vereist van de toestand en een presieze uitstippeling
van de middelen. Daarenboven
echter is het nodig, dat de publieke opinie langs haar
talrijke organizaties
en verenigingen
zich hiervoor aktief zou inrichten ».
Al wie zich interesseert
aan het sociaal-ekonomisch
leven in Vlaanderen - en dat zijn wij toch allen - zal schrijver
dankbaar
zijn om de
oprechte taal, om zijr) klare visie en om zijn rijk gedokumenteerd
betoog
over « DE nood » in Vlaanderen,
die zich op de meest pijnlijke
manier
veropenbaart
in de provincie Oostvlaanderen.
onder meer, in casu in de
streek van Aalst.' Een bizonder woord van lof voor de Bond der Kroostrijke Gezinnen van België, die het zeer gelukkig initiatief
tot deze publikatie nam.
.
4)

ALGEMEEN.
A. de Vos: « Inventaris
der landbouwpachten
in de
Gentse jaarregisters
van de Keure ». Maatschappij
voor Geschiedenis
en Oudheidkunde
te Gent. Verhandelingen,
1959, 200 blz.
Uit het zeer omvangrijk
archief der 'Keu re van Gent heeft schrijver
de
jaarregisters
der middeleeuwse
periode 0339-1501) met een echt benediktijnergeduld
aan een nauwkeurige
ontleding onderworpen,
en hieruit
zijn voornoemd
werk opgebouwd:
een studie over de pachtkontrakten

I
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.en meer bepaald over de landbouwpachten,
die veruit tijdpachtkontrakten zijn. Hijzelf legt er de nadruk
op dat het hier om een inventaris
gaat, op+basis
van welke een onderzoek
kan gedaan
worden.
De' bewerkte
akten worden .per register
chronologisch.
gerangschikt
met aanduiding van het folio, datum, parochie, benaming
van het goed, aard der
goederen,
oppervlakte
in lokale maat, jaarli ikse pachtsom .in geld en
natura,
de' pachttermijn
en tenslotte
de namen der eigenaars
en pach·ters. Uit dit alles blijkt dat deze inventaris
een rijke. bron betekent
niet
alleen voor hetgeen
de geschiedenis
onzer landbouwuitbatingerr
betreft,
maar evenzeer voor de familienaamkunde
en de verspreiding
der familienamen.
Steden en' dorpen uit het Land van Aalst komen in deze inventaris veelvuldig
voor: Aaigem, Aalst, Allerheiligenzwalm.'
AppelterreEichem, Aspel ar e, Balegem, Bambrugge,
Bavegem, Beerlegem,
Borsbeke,
Bottelare,
Bur st, Deftinge,
Denderhoutem,
Dikkele, Dikkelvenne,
Elene,
EIst, Erernbodegem,
Erondegem,
Erpe, Erwetegem,
Etikhove, Gavere, Geraardsbergen,
Gijzenzele,
Godveerdegem,
Gontrode,
Grotenberge,
Haaltert, Heldergem,
Hemelveerdegem,
Herdersem,
Herzel e. Hillegem,
Hof· stade,
Iddergem,
Idegem,
Impe, Kerksken,
Kwaremont,
Landskouter,
Lede, Leeuwergem,
Lemberge,
Letterhoutem,
Maa'rké-Kcrkem,
Mar ke,
Massemen,
Mater, Mere. Michelbeke,
Moerbeke
(Geraardsb.),
Moorsel,
Moorsele, Munkzwalm,
Munte, Nederboelare,
Nederbrakel,
Nederhasselt,
Nederzwalm-Hermelgem.
Nieuwerkerken,
Ninove,
Nukerke,
Okegem,
Oomber gen, Oordegem, Oosterzele,
Ophassel t, Outer, Overboelare.
Parike,
Paulatem,
Ressegem, Rozebeke, Scheldewindeke,
Schendelbeke,
Schorisse,
Semmerzake,
Ser skarnp, Sint-Antelinks,
Sint-Blasius-Boekel,
Si nt-Kor-nelis- Horebeke,
Si nt-Lievens- Esse, Sint-Lievens- Houtem, Sin t- Maria -Horebeke, Sint-Maria-Latem,
Sint-Maria-Lierde,
Sint-Maria-Oudenhove,
SintMartens-Lierde,
Smeerebbe- Vloerzegem,
Steenhuize- Wijnhuize,
Strijpen,
Velzeke-Ruddershove,
Viane, Volkegem, Voorde, Vurste, Welle, Westrem,
Woubr echtegern,
Zandbergen,
Zar'lardirige,
Zegelsem, Zingem, Zonnegem,
Zottegem,
Zulzeke.
5') ALGEMEEN.
- ccGrimbergen' ». - Eigen Schoon en de Brabander, Ma:andschrift van het Geschied- en Oudheidkundig
Gendotschap
van Vlaams-Bra· bant. Bizonder
nummer
gewijd aan Grimbergen,
XLIe jg., nrs 5-6'-7-8,
1958, 320 blz. Verschillende
medewerkers.
Dit bizonder
nummer
werd uitgegeven
ter gelegenheid
van' de tentoonstelling ccLaus Brabantiae » in de abdij van Grimbergen.
Dit in verband
met de kulturele
manifestaties
in het kader van het Expo-jaar
1958. Volgende lokaliteiten
uit het Land van Aalst vinden we in de inventaris
van
het archief der abdij vermeld
(blz. 260~264) :
K1~s VI. -

enkele

stukken

van de abdij van Ninove;

Haaltert
St Martinus
Aalst; stukken
betreffende
St Gaugericus
van
Haaltert en het Kapittel St Mar tinus te Aalst, van xv- eeuw tot de Franse
Revolutie.
Fonds

Abdij

van Drongen,

berustend

bij archief

abdij

Grimbergen:

· nr 23) : heerlijke
renteboek
der parochiën
Burst, Zonnegem, Bambrugge;
nr 28) : Vli erzele en Bavegem;
nr 49) - 50) : Helftwinning
en vijfde schoof te Erpe;
nr 55) ; voorwaarden
der tienden te Bur st en Zonnegem;
,nr 52) , onder de pastorijen:
WeUe;'
.
nr 56) : heerlijke
ontvangstboek,
penningboek
van Zonnegem;
nr 57) rekening
der heerlijke
renten te Bur st, Zonnegem, Vlierzele en
·Bave-gem;
. ,. .
.. _,..nn. 58):: handboek met inkomen: dèr; pastorij' v.an .Zonrregerrr.door .Jacobus
.:: .de.Dobbele. (1768); .. >
....
.':: .. nr. 59) :-._pastore:le·.goeclere:n van. Zonnegera anno .17.59.
.

.

0_"

,

·6~. A..LGEME;,EN:.~. D...'Fagot e .« In :.Me.morlam:.J •. van Gleemput.Jli'7:- Taal en
... -'T.ongval,· 'I'rjdsehrtff.rvoor
.de. studievan. de .Neder landse .volks- en-, streektalen, ·.-10:C.:'.tg:~"1-.2~·afl.:~
J.uni.l.958,: blz ..l ..:;·3,merroto.
.:' :....
4
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SChrijver wijdt een piëteitsvol in memoriam aan de persoon en het werk
van Jozef van Cleemput, medestichter
van ons geschied- en heemkundig
tijdschrift
Het Land van Aalst en medewerker
aan verschillende
tijdschriften
voor taalkundige
wetenschap.
Hij onderlijnt
vooral zijn grenzeloze ijver voor het oorkondenonderzoek
en de eigen methode die hij
volgde in zijn wetenschappelijke
arbeid. Zijn plots en onverwachts
heengaan betekent voor de neerlandistiek
een "zwaar verlies, want de wetenschappelijke
prestaties van deze gewetensvolle
vorser namen pas een aanvang.
7) ALGEMEEN.

Dr. Paul Rogghé: cc Simon de MirabeIlo
in Vlaanderen.
Schatrijke
Lombard. Grafelijk
ambtenaar.
Ruwaard
van Vlaanderen.
Vlaams politicus». - Appeltjes
van het Meetjesland.
Jaarboek
van het
Heemkundige
Genootschap van het Meetjesland,
nr 9, 1958, blz. 5-56. Met
kaart van zijn bezittingen
in Vlaanderen.

Deze merkwaardige
studie biedt ons een zeer gedetailleerde
biografie
van Simon de Mirabello, alias Simon van Hale, gehuwd met Isabella van
Lierde, bastaardzuster
van Ledewijk van Nevers, graaf van Vlaanderen,
die in het politieke en financiële
leven in Vlaanderen
in die tijden een
grote rol heeft gespeeld. Onder zijn talrijke
bezittingen
komen ook in
het Land van Aalst voor: goederen
te Herdersem, Hillegem, Zottegem
en te Erembodegem:
het hof te Hale en het goed Denderland.
Samen met
Jacob van Artevelde was hij een der hoofdfiguren
uit een bewogen tijd.
Ook Simon de Mirabello viel onder de hand van een moordenaar
op 9 mei
1346.
8) ALGEMEEN.

- Hugo van den Abeele: cc De eeuwenoude coorenwintmeulen van St-Martens-Latem
», Bijdragen
tot de geschiedenis
der stad
Deinze en het Land aan Leie en Schelde. Uitgave Kunst- en Oudheidkundige Kring Deinze, deel XXV, 1858, blz. 102-110. Met twee illustraties.

Publikatie
van de toespraak
gehouden ter gelegenheid
der inwijding,
na
het herstel van de molen, op 17 nov. 1957. Uit de enkele regels historiek
der windmolens
uit onze gewesten
citeren we het oprichten
van een
windmolen te Meerbeke in 1254 en te Erpe in 1266.
9)

ALGEMEEN.
- W. Prevenier : cc Representatief
karakter van de Vlaamse
Parlementen der Xive eeuw». - Handelingen
der Maatschappij
voor Geschiedenis en Oudheidkunde
te Gent. Nieuwe reeks, deel XII, blz. 101-110.

« Voor de studie van het representatief
karakter der parlementen,
aldus de
auteur, is het van zelfsprekend
van het hoogste belang te weten welke
_ steden en kasselrijen
precies op die zittingen
aanwezig waren, en' nog
meer, welke personen
als vertegenwoordigers
van elk dezer elementen
verschenen,
welke hun functie en eventueel
hun sociale status was ».
Een interessante
tekst uit de regering van Lodewijk van Nevers geeft op
deze vragen een antwoord. Het gaat hier namelijk over een lijst van de
grote en kleine steden - en kasseirijen
- die men gewoonlijk samenriep
op de Vlaamse parlementen.
In dit dokument dat hier wordt gepubliceerd,
noteren we Aalst, kasseirij Aalst, Geraardsbergen
en Ronse.
10) ALGEMEEN.
- d. Noterdaeme:
cc Bij het Maerlant-probleem».
delingen der Maatschappij
voor Geschiedenis
en Oudheidkunde
Nieuwe reeks, deel XII, 1958, blz. 47-59.

Hante Gent.

Schrijver
verdedigt
de stelling, of beter nog: de mogelijkheid
dat de
dichter Jacob van Maerlant zou geboren zijn" te Maerlant in het Brugse
Ambacht. Hij heette de Coster en heeft zich Maerlant genoemd omdat hij
daar geboren is. In zijn uiteenzetting
heeft hij een heel hoofdstuk gewijd
aan de wolhandel
tussen Engeland
en Vlaanderen.
In deze handelsbetrekkingen
hebben de ridders van Roden een bizondere
grote rol gespeeld; zooridder Gerardus van Roden, gehuwd met Mabilie van Scheldewindeke, vrouwe van Winti (Scheldewindeke)
en van Weede. Jacob van
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Maerlant trad als klerk in dienst
hun handelsbelangen
verzorgd.

der heren

van Roden en heeft te Damme

11) ALGEMEEN.
G.P. Baert: « Het dagboek van Carolus Blomme (18131814), een gezondheidsofficier
van Napleon. - Bijdragen
tot de Geschiedenis der stad Deinze en het Land aan Leie en Schelde. Uitgave Kunsten Oudheidkuidige
Kring Deinze, deel XXV, 1958, blz. 7-100. Met 6 illuss.traties en uitslaande
kaart van de reisroute.
« Aan Blomme's
dagboek, schrijft de auteur in zijn inleiding,
heeft de
Leiestreek
een stukje literatuur
uit de tijd van Napoleon zoals er nog
zelden onder de talrijke levensbeschrijvingen
en autobiografiën
een werd
gepubliceerd».
De auteur van het dagboek, geboortig
van Nevele, was
officier van gezondheid
1e klas; « aide-rnajor
médicin » van « la grande
Armée » van 1813. Het dagboek is het aangrijpend
verhaal van de odyssee
van 300.000 soldaten in aftocht. De publikatie
van de autentieke
franse
tekst is voorafgegaan
door enkele hoofdstukken
met biografische
gegevens over Blomme (het dagboek, de schrijver,
de student, de geneesheer,
de militair, Carolus Blomme en zijn stam). In de daarop volgende hoofdstukken commentarieert
steller het dagboek in extenso.

12) ALGEMEEN.
Ernest Eylenbosch: « Benamingen voor « steel van een
dorsvlegel»
in West-Brabant
en aangrenzend Oost-Vlaanderen
», - Taal
en Tongval,
Tijdschrift
voor de studie van de Nederlandse
volks- en
streektalen,
lOe jg., 3-4 afl., Dec. 1958, blz. 115-120. Kaartje in tekst. De landbouwtaal
bewaart
een overvloed van woorden waarvan
het gebruik in de algemene taal zeldzaam of totaal onbekend is. SChrijver heeft
een taalkundig
onderzoek
gedaan over voornoemd
landbouwgereedschap
en met een kaartje duidelijk
het gebied bepaald waar de woorden staf,
geerde, roede en steel gebruikt worden.
13) ALGEMEEN.
-- Ernest Eylenbosch: « Benamingen voor « hooizolder II in
West-Brabant
en aangrenzend
Oost-Vlaanderen
», Taal en Tongval,
o.c., 10· jg., 1-2 afl., Juni 1958, blz. 39-42. Met kaartje in de tekst.
Schelft, schelf, del.ten, delter en delt zijn synoniemen
in vermeld gebied
voor die bergruimte
voor hooi of stro die zich op elke boerderij
boven de'
paardestal
of koestal bevindt Op het kaartje vinden we de verspreiding
dezer benamingen
terug.
Ernest Eylenbosch:
« Benamingen voor « de hak om
aardappelen aan te aarden» in West-Brabant en aangrenzend Oost-Vlaanderen ». - Taal en Tongval, o.c., 10e jg., blz. 157-162. Met kaartje
in de

14) ALGEMEEN.

tekst.
Dit landbouwgereedschap
kent veel benamingen:
hak, kaphouw, boonhouw. houweel, kap, kapper,
een overzicht waar deze benamingen
voorkomen.
15) ALGEMEEN.
- F. Ceelen: « Klimop))
val, o.c., lOe jg., blz .. 16-31. Met kaartje.

(Hedera

hak, boonhak, aanhoopbraak. Een kaartje geeft

Helix).

-

Een onderzoek
over de verspreiding
van de verschillende
voor klimop, onderzoek dat ook het Land van Aalst bestrijkt.

Taal

en Tong-

benamingen

16) AL.GEME~N.
({Ascania ». Driemaandelijks
Tijdschrift
over Asse,
zijn streek en' zijn mensen. Uitgave van de Heemkring
« Ascania », 1e jg.,
nr 4; winter 1958:
.
Uit dit. onlangs opgericht heemkundig
tijdschrift
noteren we als geschiedkundige bijdragen:
Het Gasthuisklokje.
door J. Spanhoven
(met illustr.):
Heraldiek
van Asse, Wapens van de heren van Asse (12 reprodukties),
door J. Melckenbeeck.
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17) AALST. - V.F. Vanacker: « Over enkele vormen van gij in het Aalsters »,
- Taal en Tongval, o.c., lOe jg., blz. 129-130.
Schrijver brengt hier een aanvulling
aan een taalkundige
studie « Aan de
grens van Vlaanderen
en Brabant » (Handelingen
Kon. Commissie voor
"I'oponymie en Dialectologie, XXIX, p. 216-220), door H. Vangassen.
]:8)

HEKELGEM.
R. van der Linden:
te Hekeigem ». - Mariaal Tijdschrift,
Drie illustraties.
Bondige

« Onze

Lieve Vrouw van de Kluis
30' jg .. nr 2. maart 1959, blz. 41-44.

historiek

van een bedevaartplaats
die door
denk bv. aan Erembodegem,
Aalst
aldaar. druk bezocht wordt.

.Land van Aalst,
plechtigheden

vele lieden uit het
en Moorsel, bij de

19) RONSE .. A. Cambier : « Gids voor de St Henn.escrypte te Ronse ». Annalen, Geschied- en Oudheidkundige
Kring van Ronse en het Tenement van Inde, 1958, blz. 47-78. Met twee grondplans.
Schrijver die reeds
nkele interessante
bijdragen over Ronse publiceerde,
biedt ons in het bestek van een dertigtal bladzijden
een boeiende en zeer
verantwoorde
gids voor de crypte van St Hermes. Na enkele lijnen inleiding over de crypten hier en elders, weidt hij verder uit over de titels:
de geschiedenis
der Ronsische crypte, beschrijving
der Romaanse crypte,
de-verdere
geschiedenis van de crypte (13<-14< eeuw), de crypte in de
16" eeuwen
de latere geschiedenis.
20) RONSE. - De Rouck Germain : « De Rederijkers te Ronse in de 17e eeuw».
- Annalen, Geschied- en Oudheidkundige
Kring van Ronse en het Tenement van Inde, 1958, blz. 19-30_
De vlucht van de Vlaamse intellektuelen
in de tweede helft der 16e eeuw
ten gevolge van de godsdiensttwisten
en hiermede gepaard
gaande oorlogen. verwoestingen,
armoede op' stoffelijk
en geesteli.ik gebied, heeft
ook in Ronse zijn sporen nagelaten. E.en heropflakkering
van de rederijkersaktiviteiten
is in de 17° eeuw te Ronse licht waar te nemen_ Van grote betekenis voor de geestelijke
ontwikkeling
der streek was het vestigen
der Jezuïeten te Oudenaarde
in 1G16. :
21) RONSE. - Gaston van de Merckt: « Un événement critique dans I'histoire
ou Fiertel 1717-1719 ». - Annales, Cercle Historique
et Ar chéologtque de
Renaix et du Ténement d'Inde, 1958, pp. 79-115,' _
.. _
De beroemde Fiertel van Ronse zou in 1717 aanleiding
gegeven hebben
tot betreurenswaardige
incidenten.
Zelfs zou het uitgaan in 1718 verboden
geweest zijn. Steller tracht in zijn betoog de reden hiervan aan te geven,
mede aan de hand van autentieke dokumenten.
22) RONSE. André Roekeloos: « In Memoriam
le docteur Delghust,' Président ou Cercle H lstortque
et ArchéoLogique ». Annales, o.c., 1958,
pp. 9-18. Met I illustr.
J"
Dr. O. Delghust, geboren te Ronse 26 nov. 1(369 en overleden 26 maart 1958,
wordt hier geroemd als geneesheer,
als historicus,
als schepen en burgemeester van Ronse en als vaderlandslievend
mens. Als intellektueel
voorman zal hij in de ri.i van beroemdeReasenaren
een erepfaats-blijven
innemen.
23) RONSE.

-

Robert

tretacnapeltë : (( Le chapltre
»', -:- Annale.s, o ..c., 1958,

:etJa terre d'~nserffiul

de sàint Pièr;:i'dë
pp. 31:~5.
~

- REmaix

Hèi Henegouws .dorp Anseroeul, ·gelegen in.ide, buurt van l~.cinsé, heeft In
~. den beginne behoord" tot het leen van -Inde. Vóór de
e
oerende het
kapittel St Pieters van Ronse er zijn rechten uit. Sèh~üv-ér publiceert
in
. zijn' betoog' het cartularrum
den _tienden' van -An~erceul ':U49n
:die:'_"door
voornoemd .kapittel. aldaar werden..geïnd.
_.~O'
.'.'
-,
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