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De Kartuize St Martens-Bos
te St Martens-Lierde en de ontbonden
Gilden van Geraardsbergen in 1330
De slag bij Kassel in 1328zette een punt achter de bloedige episoden van opstand. De rebellerende steden van Vlaanderen leden er de
nederlaag. Ook de stad Geraardsbergen heeft bij deze nederlaag een
zware finantiële en morele tol betaald. De stad was niet in haar geheel in de rebellie betrokken geweest. Het waren enkel de wevers die
in het zog van de opstand waren geraakt. Zij zijn dan de oorzaak geworden van de zware afrekening met de graaf. We geven hier verder, als inleiding op de onderstaande bijdrage, een algemeen overzicht op die chaotische jaren en meteen over
GERAARDSBERRGEN

IN DE GELEDEREN

VAN

DE OPSTAND.

De agitatie der wevers van Geraardsbergen begon voor goed in
1325. In de loop van ditzelfde jaar spitsten zich de gevolgen toe, die
te danken waren aan een bizondere geste van Lodewijk van Nevers.
In 1323 werd hij graaf van Vlaanderen. Ter gelegenheid van zijn
aanstelling tot graaf begiftigde hij de stad Sluis met bizonder gunstige privilegies, die de poorters van Brugge opvallend zouden treffen in hun handel. De Bruggelingen kwamen in verzet. Andere steden van Vlaanderen schaarden zich onder de banier van Brugge. Tot
tweemaal toe scheen een overeenkomst gevonden, maar de opstand
zette in 1325 definitief in.
Op 21 juni 1325 liep Ledewijk van Nevers te Kortrijk in de val.
Hij werd er gevangen genomen, naar Brugge overgebracht en daar
opgesloten. De Gentenaren deden al het mogelijke om de graaf vrij
te krijgen. Jan van Namen, heer van Sluis en oom van de graaf, nam
het commando over de Gentse krijgsmacht en bezette achtereenvolgens de steden Oudenaarde, Kortrijk en de kastelen tussen Leie en
Schelde, waar hij versterkingen opwierp en marcheerde van daaruit
op de stad Geraardsbergen. Daar verwachtte hij een goed onthaal,
want de stad garandeerde de vrije doorgang van levensmiddelen die
hij uit Brabant en Henegouwen liet overbrengen.
Maar het stadsmagistraat had geen kennis van de activiteit van
sommige Gentenaren, die met het opstandige Brugge sympatizeerden
en wevers van Geraardsbergen hadden omgekocht. Naar een nauwgezet plan viseerden ze een aanslag op het leven van Jan van Namen
en zijn krijgslieden. Tot brandpunt van hun plan hadden ze de poort
der stad gekozen, langswaar Jan van Namen de stad zou binnen
komen. Toen de heer van Gaver, aan het hoofd van een kolonne over
de poortbrug de stad was binnen getreden, trokken de muiters de valbrug naar omhoog en overvielen de heer van Gaver en zijn manschappen. Ze waren immers in de mening dat die voorname edelman
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Jan van Namen was. De heer van Gaver- en driehonderd van zijn
manschappen vonden er de dood. Jan van Namen was de pas naar
de stad afgesneden en koos de richting naar Gent. Daar legde hij de
opstand der Gentse wevers stil.'
De Gentse bannelingen zochten het legerkamp van Robrecht van
Kasset op, waar ook Raatgeer. Janszone, Bouwin, Bockei en Zannekin een onderkomen hadden gezocht.
De koning ven Frankrijk sommeerde de opstandelingen de graaf
vrij te laten en riep hen naar Parijs ter verantwoording Noch Robrecht van Kassel, noch de Bruggelingen gaven de koning gehoor.
Deze stelde Jan van Namen tot ruwaard van Vlaanderen aan en liet
de kardinaal-legaat van Rome het graafschap Vlaanderen in de ban
slaan.
De Bruggelingen, ten zeerste verbitterd over de trouw der Gentenaren, planden het beleg op Gent, samen met manschappen uit het
Brugse Vrije, uit de Vier Ambachten en uit het Land van Waas.
Robrecht van Kassel marcheerde op Oudenaarde en Siger Janszone,
Bouwin en Bockei verwoestten het omliggende van Kortrijk.
De winter noopte de opstandelingen het beleg van Oudenaarde
en van Kortrijk op te heffen. De Gentenaren namen deze gelegenheid te baat om de Bruggelingen te achtervolgen. Tussen Oudenaarde en Kortrijk raakten ze in gevecht. Raatgeer trok in het noorden
op Assenede af. Daar hakten de Gentenaren de opstandelingen letterlijk in de pan.
De rebellie der Bruggelingen viel stil. Op 18 december 1325 lieten ze Lodewijk van Nevers vrij, die onmiddellijk naar Parijs vertrok. Om de graaf te steunen zond de koning van Frankrijk een
sterk leger op Vlaanderen af. De opstandige steden, Brugge inbegrepen, zochten contact met de koning om tot een overeenkomst te
komen'. Op 19 april 1326 gingen te Arques bij St Omer de onderhandelingen door. De moord op de heer van Gaver en de moordpoging op Jan van Namen ontnam Geraardsbergen elke sprankel hoop
op amnestie. Korte tijd nadien echter werd de stad haar misdaad
vërgeven, mits een financiële bijdrage ten voordele van Jan van
Namen.
.
Het verdrag van Arques normaliseerde schijnbaar het openbaar
leven in Vlaanderen; we zeggen schijnbaar, want kort nadien stegen
zekere personen, die tijdens de voorbije troebelen hoog op de maatschappelijke ladder waren geklommen en bizondere ambten hadden
bekleed, terug in het zadel. Vooral viseerden ze de belastingsontvangers van de koning van Frankrijk en van de graaf van Vlaanderen.
Vreedzame lieden, meer nog de poorters en de geestelijkheid op de
eerste plaats, ondergingen een vreselijke golf van terreur. Peyt, de
leider van de opstandelingen, viel bij Hondschote onder de wrekende hand der poorters van Veurne. De Bruggelingen bleven niet ongevoelig voor deze aanslag. Onder de leiding van Bouwin en van
Janszone voerden ze een onverbiddelijke strijd tegen de graafgetrouwe bevolking.
Lodewijk van Nevers stond onmachtig tegenover deze nieuwe
volksoproer. Hij riep de koning van Frankrijk om hulp. Deze expe-
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dieerde een sterk leger naar Vlaanderen. De bisschop van Doornik
kreeg het bevel Vlaanderen terug in de ban te slaan, de steden
Oudenaarde en Gent uitgezonderd, omdat zij de graaf trouw gebleven waren. De opstandelingen stelden zich bij Kassel in slagorde. Ze
stonden onder het bevel van Zannekin. De slag bij Kassei, op
23 augustus 1328,brak definitief het geweld van de opstand.
De rebellerende steden verloren hun privilegies. De graaf eiste
honderd duizend parijse ponden en een jaarlijkse schatting van drie
duizend ponden als boete. Ook de stad Geraardsbergen voelde de
zware gevolgen der nederlaag aan den lijve. De graaf vorderde van
de stad een eeuwige rente van zes honderd parijse ponden en een
onmiddellijk te betalen som van zes duizend ponden. Ze verloor haar
privilegies en vrijheden, haar gilden en broederschappen werden gesupprimeerd (1).
Het strafedikt van Lodewijk van Nevers maakte echter voor
twaalf poorters van Geraardsbergen een uitzondering. Zij bleven
bespaard van elke strafbepaling. Eén van hen slechts, namelijk Jan
Gheylinck, staat met naam in het charter van de graaf vermeld,
charter dat dateert van 29 november 1333 (2).
Opvallend is wel het feit dat dit charter pas in 1333 is gegeven,
terwijl andere dokumenten, die we verder bespreken, dateren van
1330.We kunnen enkel onderstellen dat de uitvoering van de strafmaatregelen te Geraardsbergen zeer traag is gegaan. Waarom wachtte de graaf tot in 1333 om op de eerste plaats Jan Gheylinck vrij te
stellen van het strafedikt dat op de stad woog? Vooral als we weten
(1) Aug. De Portemont: Recherches historiques sur la ville de Grammont en
Flandre, T. I, pp. 74-81. Gand, 1870,
(2) « Nous Loys ... cuens de Flandres de Nevers et de Rethest ... faisons savoir
à tous., que comme pour les grandes desobeissances, rebellions et malefachons que chil de nostre ville de Geralmont avoient faites et perpétrées
en temps des esmuetes passées, nous estiemz courouchiés sour eaux et
les menämes qu'il revinrent à nostre obeissance et demorèrent de haut
et de baz sour nous eaux souzmetanz et obliganz en meme orden laquele
nous avons faite et dite si comme en lettres qu'il ont de nous sour che
est plus plainement contenu par les queles nous les avons condampnez
et char giez en plusieurs choses des queUes nous avons excepté a nombre
douze personnes, qui à ches charges et condampnations ne devront estre
perchonnable, ains en devront estre il et leur hoir perpetuelment et à
tousiours quites et assolz ... par la quele ordenrianee et vertu d'iceUe nous
volons que noz amez et féaux vallez et consells ... Jehan Ghelinc de toutes
les charges, condampnations, imposi tions, commendemens et enjointes, il
et si hoirs nei de luy et· qui naistront de li et de sa femme s'Il I'avoit
en ternps avenir, ta nt seulement soient et demeurent perpetuelment et
à tousjours quites et assolz, frans et exernps de toutes les contributions
et impositions qui à che affierent à present, ou afferront pour le temps
avenir, de tout et en tout, pourquoi nous mandons et commandons à
nostre Baillif d'Alost et de Geralmont, ou leur lieutenant, que Iedit Jehan
et ses hoirs dessusdiz, ils tiengrient quites et paisibles, frans et délivrés
de toutes les Charges, condarnpnations, enjointes et contributions dessusdites et ainsi le volons sans venir ou dire à I'encontre ... en tesmoing de
che nous avons à ches presentes lettres fait mettre nostre seel. Donné à
Male, le XXIX jour du mots de may I'an de grace mil troiz eens trentetroiz ». .
Gepubliceerd door Aug. De Portemont, o.c., blz. 254-255..

167

wie Jan Gheylinck was. In 1312 was hij schepen der stad (3). Ook
was hij heer van Schendelbeke, bezat talrijke landgoederen o.a. op
St Martens-Lierde. In 1328 vinden we hem vermeld als vriend en
raadsman van de graaf van Vlaanderen (4). Het was ook Jan Gheylinck die in 1329 op zijn landgoed St Martens-Bos te St MartensLierde de kartuize stichtte (5).
DE KARTUIZE EN DE ONTBONDEN GILDEN.
De gesupprimeerde gilden van Geraardsbergen schonken hun
bezittingen aan de pas gestichtte kartuize St Martens-Bos te St Martens-Lierde. Waarom juist aan deze communauteit? Ze konden dat,
praktisch gezien, even goed overdragen aan de St Adriaansabdij of
aan het hospitaal van de stad. Deze schenking aan de kartuize bewijst eens te meer de invloedrijke betrekkingen van Jan Gheylinck
met de gilden der stad. Zonder de minste twijfel geschiedde ze
« propter personam» van Jan Gheylinck.
Betreffende de dokumenten, die over deze schenking handelen,
liggen er een drietal bij de hand: twee franstalige charters, het ene
van het stadsmagistraat en het andere van Lodewijk van Nevers;
het derde, een nederlandstalige lijst van opsomming der afgestane
bezittingen. De eerste twee stukken dateren van 1330, het derde,
zonder datum, blijkt van hetzelfde jaar te zijn.
In totaal ontving de kartuize - dit volgens de twee franstalige
charters - zes en dertig ponden, twaalf schellingen en vier deniers,
alles parijse munt; een en twintig kapoenen, drie en half bunders
land en twee rasieren koren.
Voornoemde dokumenten blijken van bizonder belang te zijn,
want ze bevatten een groot aantal doop- en familienamen en enkele
oude toponiemen. Dit geeft dan de reden aan waarom we deze stukken in 'hun geheel hieronder publiceren. Om belangstellenden te helpen hebben we op het einde dezer bijdrage nog een alphabetische
lijst van namen en toponiemen bijgevoegd.
HET NEDERLANDSTALIG STUK.
« Dese rolle maect alleen mencioen vanden gulden van gheroutsber ghe ende niet van ghecreghenen renten.
Dit es derfelike rente die men sculdich es vander hudevetters van gheroutsberghe ende die vallen iaerlycs telken sente Jansmesse te betaelne ende te
gheldene den tsaerterousen vanden bcssche van sente martyns lierdè, in
deerste.
(3) Aug. De Portement. o.c., T. n, blz. 28.
(4) Rijksarchief Gent: Fonds St. Martens-Bos, nr. 1, Cartularium, fol. 2 vo •
3 ro. Copie van het charter der stichting der kartuize te Schendelbeke.
Rijksarchief Gent: Fonds St. Mar tens-Bos, nr. 1, Cartularium, fol. 3 ro,
Copie van het charter der stichting der kartuize op St, Martens-Lierde.
Beide charters zijn van Lodewijk van Nevers.
(5) Valère Gaublomme: De stichter van de kartuize te Sint Martens-Lierde
0329-171l3),
Het Land van Aalst. 1e jaargang, 1949, nr. 1, blz. 16-20.
Valère Gaublemme: De stichting der kartuize van Sint Martens-Lierde,
Het ~and van Aillst, 1° jg., ~!H9, nr. ?, blz. 43-4~.
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XXIII

IX
XX
XX
XXII

Jan houcsberch VIII sc. par . op sijn huse ende op sijn erve in putsemaem dat willem charys was. Item 5 sc. op 1 mersch gheleghen nevens der guldenweede die tvorseide willem was ende valt te kerstavonde.
Item Jan wambac 8 sc. par. op sijn huus ende op syn erve dat lucien... (woord ontbreekt) in putsemaem.
Item Jan hoybant 8 sc. par. op syn huse ende op syn erve in putsemaem dat van steenputs was.
Hem boudyns wedewe vander ertbrugghen was 8 sc. par. op syn huse
ende op sijn erve in putsernaem dat Jans van den broeke was.
Item Jan de posch 8 sc. par. op syn huse ende erse in putsemaem
dat gillis mala erts was.

Dit syn de renten van sente bavesmesse inde selve gulde.
Jan boene 10 sc. op 3 dachwant lants gheleghen onder deecskyn te
salaerdinghe tusschen den lande van den heileghengheest ende claus
lande vander scuren dat gillis beghyn was.
XXVIII Item Symon van houthem 9 sc. 2 d. van eenen mersche buten putsemaem gheleghen die Jan herdebolles was.
XXX
Item Jan vanden broeke 2 sc. 6 d. van sinen lochtinc die diederics
scousmakers was in putsemaem gheleghen nevens syns selves erve.
XIII
Item Jan vranx 12 d. op 1 huus ende erve gheleghen boven der capellen dat vranx nokerstocs was.
Item claus de cupere 6 d. op 1 huus ende erve gheleghen boven der
capellen dat vranx ncker stocs was.
XVII
Item Jan ryckaerd 13 sc. op huuse ende erve dat Jans gaffelkyns
dammans was gheleghen inde steenstrate.
XVI
Item gillis de middelaere 4 sc. 1 capoen op 1 huus ende erve gheleghen in de steenstrate dat Jans stockelyns was.
Dit es de rente van kerstavonde. In deerste.
XXV
Claus joes 34 sc. op 5 bundere weeden die diederyes scousmakers
was.
Dit es de rente van sente Marien Iichtrnesse. In deerste.
LXXV Sare van wynhusen 20 sc. op sijn huus ende erve dat Jans kempeneeren was gheleghen inde gaffe1kyns strate.
LXIII
Item godevert vloebaleb 2 sc. 6 deniers op syn huus ende erve gheleghen ten steenputte dat gheraerds van brabant was.
Item Jan de coc te kalenber ghe 12 deniers op 1 bundere lants gheleghen te goncsaerdinghen.
Dit es de rente van groet vastenavonde.
LXVI
Lysbette outscilts XXXVI sc. op een huus ende erve dat was heinrics
outscilts inden ham gheleghen.
Item pieter de vaec 5 sc. op huus ende erve gheleghen in putsemaem
dat was pieter caproens.
Dit was der koeyen scoenmakers rente. In deerste te meye.
pieter de rochier, cornillus vander scure 12 sc. 3 deniers op 1 huus
ende erve gheleghen in sente kathelmen straete dat Jans van huusse
was te meye.
Item pieter van opheem 5 sc. te sente Jansmesse op 1 huus ende erve
gheleghen inden hoec dat cornelys was vanden kelre.
Item ten breedenvelde Jan van coudenberghe 3 sc. 4 deniers.
Item Jan coppyn roelants sone 10 sc. 8 den.
Item bernaerd van exaerde 6 sc. te ghent.
Ende dese vorseide 20 sc. gaen ute 1 stucke Iants dat raes smeets
ende Jans vanden ende was gheleghen bi den driesche te breidenvelde.
Dits de rente die behoerde ten gulden vanden corduaniers.
XIX

In deerste gillise de hane 10 sc. op 1 huus ende erve achter de borch
gheleghen dat godewarts skeysers was.
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"Item heilen oer van wetter en 15 den. op 1 dachwant lants dat gheleghen es bider gewaetstrate.
Item gillis millis 15 den. op 1 dachwant lants gheleghen ande gewaetstrate, dat was gillis borremans oers.
Dit was de rente vanden brieders in deerste te kerstavonde.
"Loykyn van lenthout 3 LB. par. die ghlet adriaen ghelinc ende die
van Ienthout alsoe men se in andere brieve vinden sal hierna.
LXVIII Item Jan de troen 10 sc. op sijn huus ende erve gheleghen inde gaffelkynsstrate dat gillis sroecs was.
LXXII Item Jan de grave (gillien dossche) 5 sc. op syn huuse ende erve
inde vliechuut strate gheleghen dat claus stemmermans was.
Fieriin virsaren 5 sc. par; op een dachwant lants te papenbent gheleghen dat cornille van papenbent was.
Item Jan heilen sone van wastrebbe 3 sc. op 60 roeden Iants gheleghen te wastrebbe dat gheraerds uttenputten was.
XXVII Item Jan ogekyn 12 den. op 1 erve in putsemaem gheleghen tusschen
gillis serarnouds ende Jans ser arnouds erve dat clus aymen was.
Item Jans ruwerroer 12 den. op syn huus ende erve achter de halle
gheleghen naest Jan Ionys huse.
Item gillis vanden velde 2 sc. 1 capoen op 18 roeden onder huus ende
hofstede gheleghen te scendelbeke vor rufelaerts quaetwercs over
de strate dat ser jans versaren was.
Item Jan otte 9 sc. 4 capoenen op siin erve te scendelbeke ant veken
gheleghen dat daneels sas oer was.
Item Jan de coc te calenberghe 12 den. op 1 bundere lants op parrevelt gheleghen in goutfardinghen.
LXVII Item pieter waeytop 5 sc. op 1 huus ende erve gheleghen inden ham
dat willems frederics oer was.
Item pieter paddenpoel 15 sc. op 1 huus ende erve gheleghen bi der
XV
nuwer brugghen dat diederics van eedighem was.
Item de scunie 8 sc. op sijn huus ende erve gheleghen int cleene stratXlIII
kyn bi den cloestre.
Item willem van steenbeke 4 sc. op sijn huus ende erve uuten der
IX
over porten gheleghen naest den erve pieters vanden borne dat pieters sta els was.
Dit was. de rente vander grawerkers ghulde in deerste te kersavond.

XXXI

VnI

XXVI
XXIX
XlIII
XV

r.x
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Item claus de ruwe 16 sc. 8 den. op 1 erve gheleghen in de penstrate
dat Jan caffelkyn sammans was.
Item lodewyc boterdael 6 sc. op syn huus ende erve gheleghen ant
cleene brugskyn dat jan martelys was.
Jtem de proviseres vander lakynhallen 6 sc. opt raemhuus ende op
derve dat wouters sceeres was ant cleene brugskyn daer Jan mathys
op woende.
Item Loykyn niemen de deckere 5 sc. op 1 huus ende erve gheleghen
inde vliegbuut strate dat grielen pons was.
Item willem arnoud Coelyns sone buter onderpoerten 5 sc. op syn
huus ende erve gheleghen vor symoens hoerenmakers ende de strate
dat baten scobs was.
Item dabt van sente Adriaens 2 sc. op 1 huus ende erve gheleghen
ande boelaer perte dat gheens van houthem was.
Item gillis van d'hieghene 13 den. par. op 1 huus ende erve dat pieters hardebolles was.
Item symon van houthem 4 den. p. ute eenen erve dat jan hardebolles
was gheleghen buten in dende van putsemaem alle beede.
Item smeesters oer van parnac 12 den. op 1 huus ende erve gheleghen bachter borch dat betten Carnalies was.
Item pieter everaerd 12 den. op 1 huus ende erve dat jan cornuts
was.
Item der Jan de boc 25 den. op huus ende- erve gheleghen inde steenstrate dat gillis kokebolles was.
Item de capellaen van sente kathelinen 12 den. op 1 huus ende erve
dat frans vanden plassche was gheleghen inde duts strate.

·Item Jan de houwere gheseit lucien 1~ den. op 1 huus·ende erve dat
Jans van hulst was.
Item lysbette van oudenaerde 12 den. op 1 erve gheleghen te ghel embeke.
Hem Cleerbouts smeiers oer 12 den. op 1 huus ende erve dat haere
moeder was.
Item heinric kerstiaens
(Jacob van der gracht) 10' sc. op 1 dachwant
erves dat light an den duts broec dat Jans simuns was.
Item wouter vander elst (symoen de ruwe) 12 den. op sijn huus ende
erve dat mervrouwen
van boelaer was.
Dit was de rente

vander

mersmans

gulden

te kersavonde.

In deerste paridaen de gallandere 30 sc. op syn huus ende erve gheleghen bi der nuwer brugghen dat gheraerds martyns was.
Item lievyn· vander waerden 2 sc. op syn huus ende erve gheleghen
vor den beginen dat alaems bouders was.
Item Jan couckaert in sollevelt 3 sc. 6 den. op 1 hu us ende erve op
de nuwe veste gheleghen dat der port was.
Item wouter vander minsbrugghen
30 sc. par. op 1 bundere Iants te
slaertdinghen
gheleghen.
Item Jan de gavere (gillis massemin)
20 sc. op 1 out 'bundere Iants
ende op 1 bi pant gheleghen te salaerdinghen.
Item Loykyn van lenthout 20 sc. op alsulken pant alse de brieve verclaren diere af spreken ter stede daert die van lenthout ghelden.
Item Jan heilsoeten oer die men biet van quaetbeke 5 sc. op 1 dachwant Iants gheleghen bachten Jans cranen.
Item smeests oer van part 5 sc. uten eenen erve dat verheilen van
laerbeke was .
. Item gheraert vanJaerbeke
10 sc. van eenen erve dat gillis scranen
was gheleghen tusschen laerbeke ende sente gheertruden
capellen.
Item Symon de crane 9 sc. 6 den. op eenen mersch die Jans scranen
was te laerbeke gheleghen.
Item wouter, wouters kinde van laerbeke 9 sc. 6 den. op eenen mersch
gheleghen te laerbeke.
Item Jan roulfs van zaereldinghen
17 sc. op 1 bundere lants gheleghen te zareldinghen
dats standinghes
was.
Item Jan vanden nuwen hoven 6 sc. 6 den. op een erve te zareldinghen dat gheraerd van nuwenhoven
was.
Item wouter vander minsbrugghen
6 sc. 6 d. opt wederdeel van den
vors ei den erve dat gheraerd van nuwenhoven
was.
Item clais van kuns van eeversbeke
3 sc. 6 d. op 1 dachwant lants
ghe1eghen teeversbeke.
Item claus de plackere 3 sc. 6 den. op 1 dachwant lants der neven
gheleghen teeversbeke
tusschen jans lande boenaers ende seilechsgheests lande van gheroutsberghe,
Item de wedewe ende oer van wouter goddyns van unkerzele 14 capoenen op 3 hofsteden deene an dander gheleghen tunkerzele beneden der kerken metten husen ende met al datter op staet.
Dit es de rente
vesmesse.

die behoerde

den ouden

cleedercopers

ende valt te sente ba-

In deerste
van boudin kalf els weghe.
Claus spotters oer van boelaer 6 den. op 1 erve dat Jan inghels was.
Item 6 den. op een erve dat coppyns van coppenhole was te boelaer
gheleghen.
Item claus de by1 6 den. op 1 erve inde dutstr ate ghe1eghen dat Jans
waghemakers
was.
Item katheline vander wilderliede
8 sc. op 1 huus ende erve gheleghen inde cloesterstraete
dat wouters sleestmakers
was.
Item Jakemyn van aet (de screvele) 10 sc. op syn huus ende -erve
gheleghen bi der molen dat Jan vissenhoels was.
Item Jhan cameroen 12 den. op syn huus ende erve dat gillis supyns
was gheleghen ter 'onderpórten
.naest miebiels sbarbiers erve.
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Item heinric symoens gheseit van denremonde
4 sc. op 1 erve ter
onderporten
gheleghen dat gillis vicseboens was.
Item Jan de brune 5 sc. op sijn erve ten oudenberghe
dat martyns
slaerts was ende stevyns skeckers was.
Item maroie de wede we gillis de maldegem ende hare kindre 3 sc. op
1 outs bundere lants bi der zieker liede gheleghen buten der dutsporten dat lessyns bosch was.
Item Jan pamelaerd 1 cap oen op 1 erve te gontfardinghen
gheleghen
dat jans stautens was.
Item lysbette de wedewe soeys specs 10 sc. op 1 huus ende erve dat
jans sbruuck was gheleghen bi der huneghem porten.
Item Jan de lombaert 5 sc. op sijn huus ende erve inde oudste huneghem straete gheleghen dat Jan pieraerts
was. Item 7 sc. opt selve
erve dwelke de saerterouse
ghecocht hebben.
Item boudyn van vlaenderen
(adriaen van der doolaghe)
15 sc. op
1 erve dat maes pols was.
Item Jan de wale de wevere 5 sc. op 1 huus ende erve gheleghen bi
coels van bulleghem in de vliechute
strate dat Jans van quaetbeke
was.
Item Jan dani ins 6 sc. op sijn erve te boelaer dat ccrnelys halfsteens
was.
Item claerbout die broeder 6 sc. op 5 bundere lants gheleghen ten
inghelscher beken dat soykyns van brakele was ende houde de kutselaers selve.
Dit was de rente

die toehoerde

der backers

gulden

te kerstavonde

in deerste.

djonc van vlaenderen
10 sc. op 5 bundere lants int solle velt gheleghen dat lysbetten bonoeys was.
Item claus de mets 6 sc. op 1 erve dat jan boerrigaerts was bi sinen
gheleghen.
Item smeesters oer van part 12 den. op syn huus ende erve dat betten carnalies was.
Item Jan de coc van kalenberghe
12 den. op 1 bundere erves gheleghen te gontsardinghen,
Item Jan de peer 2 rasieren corens op Jans lant was van den planken
gheleghen op hindebosch couter.
Item 1 bunder lants gheleghen te gheermaers
dorpe op den putte » (6).

HET FRANSTALIG

CHARTER.

Er bestaan, zoals we reeds hoger hebben vermeld, twee franst aligë charters over de schenking. Het eerste van het stadsmagistraat
van Geraardsbergen, waardoor schepenen en raad en de gemeente
van de stad de schenking goedkeuren ten voordele van de kartuize;
het tweede van de graaf van Vlaanderen, die op het rekwest van het
magistraat van Geraardsbergen eveneens de schenking goedkeurt.
Dit laatste charter geeft de volledige tekst weer van het eerste. We
laten hier de oudste volgen, namelijk van het stadsmagistraat.
« A tous chiaus qui ches presentes verront et orront. Esschevins consail
et eommunitei
de la ville de Grantmont.
Salut et eonnisanehe
de veritei.
Sa eh ent touz que par le vertu de la cornmission ou nous nous sommez mis et
loict en nostre treseher et redoute seigneur mo seigneur Loys conte de flandres de ne vers et de Rethest des malefachons, rebellions qui ont esté faites en
la ville de Grantmont No chier sires devant diz ait deffendu ostei anullei et
mis ani cant toutes les guldes et confraternités
de sa ville de Grantmont.
Et
sour chou les bonnes gens des mestiers de Grantmont
qui les guldes soloient

(6) Rijksarchief

172

Gent:

Fonds St. Martens-Bos,

Charters.

tenir et maintenir sont venut par devant nous somme chil qui ont obei et
veuUent obeir en la volonteit de no seigneur en tous cas, et especialement
ens deffenses et anullacioens que no trescher sires devant nommez a feit
des guldes, et des confraterniteis devant ditez par grant devocion, et degrant
volontei, et ons donney en pure aumosne et pour dieu, touz les biens quil
avoient tenu dusques au jours de dont, li quel bien on disoit, les biens des
guldes, dont il soloient gouverner et maintenir les guldes, et les confraternités devant dites, li quel bien gisent en pluseurs lieues, en rentes et en terres chi desouz nommez li quel biens en rentes et en terres montent a la
value de quarante livres de parisis par an, ou la environ, les quels bieris li
mestier devant nommei, et chascuns aparlui ont dormei a perpetuel sanz
iamais nul droit ens demander ne sanz lamais rappeUer en le maison des
chartereus que Jehans Gaylinck a fondei de nouvel en la paroche de lierde
Saint Martin, au lieu que on appeUe au bos, le queUe maison est appeUée
maintenant le bos Saint Martin. Et nous ont requis li mesti:er devant diz et
chascuns aparlui, a grant instanche en tant comme a nous touchoit ou povoir
touchier, que nous vousisiens greer et approuver leur donnacion et leur
asmoene dessus dite, et supplier a no treschier et redoutes seigneur mon
seigneur de flandres dessus dit quil vousist loer créer concentir appouver
mortiser et confermer leur donnacion et leur asmoene devant dite. Et nous a
le pryere des bonnes gens de metiers devant dites, et par le conseil des bonnes gens de la ville de Grantmont devant dite communaument avons loé grée
consenti le donnatioen et lasmoene devant dite, de tant comme a onus est,
pour nous et pour le cours de le ville devant dite. Et prions et requerons
nostre treschier et redoute seigneur devant dit quil veullie le donnation et
lasmoene devant dite greer consentir amortir et confermer. Les personnes
qui sensuivent dovent les rentes qui ont donneez aus charterous, einsi que
desseure est dit en nommet, chascune persone par noy et le quantitei queUe
doit. A savoir est de chascune gulde aparlui primiers les biens dou mestier
as tanneurs. WiUame caris huit saus paris. par an. Lussie vrederiz huit saus
par. Clais steenputte huit saus par. Jehan de brouke huit saus par. Gilles
malard huit saus par. Gilles de heyken diz saus douze deniers par. Jehans
hardebolle neuf sous deuz deniers par. Thiry li cousmakere cinc saus. li oer
vrancke neuketstox dix et huit deniers. Jehan gaffelkin neuf saus deuz
deniers par. Adryaen martiris quatre saus vii capoen. Jehan li campenne vint
saus par. Gherard wagheman deuz saus siz deniers. Boudet li brasseur douze
deniers. A calemberch douze deniers. Henry auschilt trente et sis saus par.
Boydin de ·le versmoet cinc saus par. Willem caris cinc saus. Thyri li cousmakere trente quatre saus. par. Jehan fins, pierre de kerchove diz et sect
saus par. Item les biens dou mestier de chiaus qui font soles de vacke.
franchois de la plassche douze saus trois deniers par. Cornille de la kelre
cinc saus. A biedevelde vint saus par. Item les biens qui appartiennent au
metier des kordewaniers. Yde de le olbranke et clemense se seur diz saus
par. Heyle de wettere quon dist de lierde quinze deniers. Gilles li procureur
quinze deniers. Item les bieris des brasseurs de chervoise. Saykin de lenthout
de lierde trente saus par. Item celui saykin mesmes trente saus. Gilles le rouc
dix saus. Gillien desche cinc saus. Cornille de papembeint cinc saus. Gheraerd de Ie putte troiz saus. Claus emmen douze deniers. Jehan de ruwe
douze deniers. Sires baudewins li meres deuz saus un capon, Danel le zas
neuf saus quatre capons. Pierre li coch douze deniers. Willame fredery cinc
aus. Thiry de edinghen quinze saus par. Jehan pcinget huit saus. Jehan picheIon deuz saus. Item les biens des pilciers. Pierres li kint vint saus sis deniers.
sus le maison ou il demouroit ensi le maison, et li terrefons qui iadis fut
Wautier le tondeur douze saus. Thiri de humbeke diz saus. lizebet de le plassche cinc saus. pierre pichelon deuz saus, sur le maison et terefons qui iadis
fut gherart de houthem, deux saus. Annekin hardebolle diz et huit deniers.
Jaqtlemes li crudenere douze deniers. Gossyn encar douze deniers. Gilles
kokebolle vint et cinc deniers. Sire Robert li gans douze deniers sour le terefons maes et le mersche douze deniers. Jehan daudenarde douze deniers, li
meresse de le mersche douze deniers. Wautier dalest diz saus. Gilles de le
mersche douze deniers. Item siz iournels de terre gisant au lieu qu'on dist ten
dynenstten. Item demi bonnier de terre gisant a ghermansdoye. Item les
biens des marchiers, martin de backere vint et sect saus par. Gherart martin
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trois saus. Baudet Ii brasseres
douze deniers. pierres de glembeke trois 'saus
siz deniers. Damoizele 'de le rninsbrugghe trente saus. Jehan li gaver vint saus.
Soykin de 'Ienthouc .vint saus: Armekin heykoeten cinc saus. heyele de laerbeke èinc saus Iienfant
trudedeIaerbèke cic saus. Jehan Ii crane vint et cinc
saus, Ii' tandinghes
trente -saus. 'Jehan li tuts sect saus. le goddins donkerzele
quatorze capons. 'Item les biens des vieuswariers,
Boydin kalfvel+diz deniers .
. Coppin de coppenhole siz deniers. Gilles saelemoens siz deniers mathis li blasere huit saus. michiel scoudeharen
diz saus. Gilles supins douze deniers.
Boydin de waterloes quatre saus. Estevenes Ii keckere cinc saus. Berte bonois
trois saus. Ii oer heulin de gauferdinghen
un capoen. Margriete
zegher sbox
dix .saus. Sare pieraerts
deux saus six deniers. Jehan strubbel deux saus six
deniers. maes pols -quinze saus. Jehan de quaetbeke
cinc saus. Gherart roussel six saus. ·un journel de terre a' zareldinghes. Item un journel de terre a
paianche. 'Seykin de brakele siz saus. Item les biens dou mestier de sollinghiers. Jehan lessinbosch diz saus. Jehan boengaerd diz saus. Berte earnailles
douze deniers. Pierres Ii coc de ealemberghe
douze deniers, deuz rasieres de
blei. Sour Ie hindebosch
coutere un bonnier
de terre a ghermans
dorpe.
Somme en deniers trente siz livres, douze saus, quatre deniers, par. Somme en
capons, vint et un capon. Somme de la terre trois et demi bonnier. Somrne en
blei deuz rasieres. En tesmoing de la veritei nous avoris ches presentes lettres
saylées dou seel de nostre- esschevinage et dou seel de la communitei de le
ville de Grantmont
pour nous et pour Ie cours de le ville de tant comme a
nous est ou peut appartenir.
En lan de grace mil trois chens et trente ou
moys de novembre » (7).

Zoals we .hoger hebben aangestipt komt de inhoud van het charter met de goedkeuring van Lodewijk van Nevers (8) - het charter
verscheen de laatste dag van november - volledig overeen met het
gepubliceerde.
INDEX VAN DE PERSOONSNAMEN UIT HET
NEDERLANDSTALIG STUK.
1. Zuiver staande namen.
jan boene
lodewyc boterduel
Jhan cameroen
claerbout die broeder
jan couckaert
jan daniins
claus de byl
Jan de boc
Jan de brune
Jan de coc .van kalenberghe
syrnon de crane
'
paridaen de gallandere
Jan de' gavere
Jan de gavere (gillien dossche)

Jan de houwere gheseit lucien
Jan de lombaert
claus de mets
gillis de middelaere
Jan de peer
claus de plackere
Jan de posch
pieter de roehier
claus de ruwe
symoen de ruwe
de serevele
de scunie
.
Jan de troen
pieter de vaec

(7.) Rijksarchief
Gent: Fonds St. Martens-Bos,
Charters:
Verkoop de Portemont nr., 2749. Origineel
perkament;
licht beschadigd;
H. 325 mm, B.
,540 mm; twee beschadigde
zegels in bruine was; hangende aan een dubbele doorgestoken
perkamenten
staart,' de eerste zegel is van de schepenen van Geraardsbergen
.(met tegenzegel) ; de tweede van de gemeente
der stad. Rugnota : XV· .eeuw : Littere quibus, quadraginte
(sic) lilire de
ghuldis nobis sunt donnate.
(8). Rijksarchief
Gent: Fonds St. Martens-Bös,
Chartres : Verkoop de Portemont nr. 2749. Origineel op perkament;
tamelijk erg beschadigd;
papier
ter versteviging
op de rugzijde geplakt; H. 295 mm, B. 515 .mm; zegels
verdwenen;
mooi versierde beginletter.
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Jan de wale de wevere
gillien dossehe
pieter everaerd
adriaen gheline
Jan hoybant
Jan houcsberch
claus joes
heinrie kerstiaens
gillis massemin
gillis millis
Soykyn niemen de deekere
Jan ogekyn
Jan otte
lysbette outscilts
pieter paddenpoel
Jan pamelaerd
Jan ryckaerd
heinrie symoens gheseit van denremonde
jakemyn van aat
Jan van coudenberghe
gillis van d'hieghene
bernaerd van exaerde
gheraert van laerbeke
syrnon van houthem
clais van kuns van eeversbeke

die van lenthout
soykyri van lenthout
pieter van opheem
lysbette van oudenaerde
willem van steenbeke
boudyn van vlaenderen
djone van vlaenderen
heilen oer van wetteren
sare van wynhusen
Jan vanden broeke
wouter vanden minsbrugghen
Jan- vanden nuwen hoven
gillis vanden velde
adriaen van den doolaghe
wouter van der elst
boudyns wedewe vander ertbrugghen .
jaeob vander gracht
wouter vanden minsbrugghen
eornillus vander scure
lievyn vander waerden
katheline vander wilderliede
fieriin virsaren
godevert vloebalch
Jan vranx
pieter waeytop
Jan wambae

2. Namen in genitiefverband.
dat martyns alaerts ... was
tusschen gi11is serarnouds
... erve
tusschen...
ende Jans ser arnouds
erve
willem arnoud coelyns sone
dat elaus ayrnen was
naest michiels sbarbiers erve
da t gillis beghyn was
dat Jan boemgaerts
was
tussehen Jans lande boenaers
dat was gillis borremans
oers
dat alaems boudens was
dat lysbetten bonoeys was
dat Jans sbruuek was
... dat Jan Caffelkyn sarrunans was
dat betten earnalies was
dat was pieter caproens
da t willem charys was
Jan eoppyn roelants sone
dat Jan corrruts was
die diederyes seousmakers
was
dat gillis seranen was
gheleghen bachten Jans eranen
gillise de hane
dat... ende stevyns skeekers was
dat Jans kempeneeren
was
dat godewarts skeysers was
dat gillis kokebolles was
dat wouters sleestmakers
was
item maroie de wedewe gillis de maldegem
item srneesters oer van parnac
item smeesters oer van part
item cleerbouts srneiers oer
claus spotters van boelaer

... dat gillis sroecs was
item Jans ruwen oer
dat raes smeets was
... dat Jans stautens was
dat willems frederies oer was
dat Jans gaffelkyns dammans was
item de wedewe ende doer van wouter
goddyns van unkerzele
... dat eornelys halfsteens was
dat Jan hardebolles was
dat pieters hardebolles was
item Jan heilsoeten
oer die men hiet
van quaetbeke
die Jan herdebolles was
gheleghen var symoens hoerenmakers
dat Jan ingels was
van boudin kalfels weghe
dat lessyns bosch was
naest Jan lonys huse
dat gillis malaerts was
dat 'Jan martelys was
dat gheraerds martyns was
daer Jan mathys op woende
dat vranx nokerstoes was
dat was heinries outscilts
dat Jan pieraerts was
dat maes pols was
dat grielen pons was
vor rufelaerts
guaetwercs
item Jan roulfs yan zaereldinghen
dat daneels sas oer was
dat wouters seeeres was
dat baten scobs was
dat Jans simuns was
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dat pieters sta els was
item lysbette de wedewe soeys spees
dat standinghes
was
dat van steenputs was
dat Jans stoekelyns was
dat gillis supyns was
dat claus stemmermans
was
dat gheraerds uttenputten
was
dat gheraerds van brabant was
dat soykyns van brakele was
bi eoels van bulleghem
dat coppyns van eoppenhole was
naest
den erve pieters
van den
borne
dat Jans van den broeke was
dat. .. ende Jans vanden ende was
dat cor nelys was vanden kelre
-._ op Jans lant was vanden planken

dat frans vanden planken was
claus lande vander seuren
dat cliederies van eedighem was
dat gheens van hou tem was
dat Jans van hulst was
dat Jans van huuse was
dat verheilen van laerbeke was
item wouter,
wauters
kinde
van
laerbeke
dat gheraerd van nuwenhoven
was
dat eornille van papenbeint was
dat Jans van quaetbeke was
Item Jan heilen sone van wastrebbe
dat ser Jans versaren was
dat gillis vieseboens was
dat Jan vissenboels was
... dat Jans waghemakers
was

-INDEX VAN DE PERSOONSNAMEN UIT HET
FRANSTALIG CHARTER
Henry auschilt
Jehan boengaerd
Berte bonois
A ealembereh
Willame caris
Berte carnailles
Wautier dalost
Jehan daudenarde
Martin de baekere
Seykin de brakele
Jehan de brouke
Coppin de coppenhole
Thiry de edinghen
Pierres de glembeke
Gillis de heyl-en
Gher ar t de houthem
Thiri de humbeke
Pierré de kerchove
Heyle de laerbeke
li enfant trude de laerbeke
SOYKin de lenthout
Saykin de lenthout de lierde
Cornille de papembeint
Jehan de quaetbeke
Jehan de ruwe
Gillien desche
Boydin de waterloes
Heyle de wettere quon dist de lierde
Cornille de le kelre
Maes de le mersehe
Gilles de le merscha
li meresse de le mersche
Damoizele de Ii minsbrughha
Yde de le olbrancke
Clemense de seur
Franehois de le plassehe
Lizebet de le plassche
Gheraerd de le putte
Boydin de le versmoet
Claus emmen
Gossvn encar
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Jehan fins
Willame fredery
Jehan gaffelkin
Jehans gaylinek
le goddins donkerzele
Annekin harddebolle
J ehans hardebolle
Ii oer heulin de gauferdinghen
Annekin heykoeten
Boyclin kalfvel
Gillis kokeboUe
J ehan lessinboseh
Gillis le roue
Danel le zas
Matl-us li blasere
Baudet li brasseres
Boudet li brasseur
Jehan li eampenne
Pierres Ii eoe de ealemberghe
Pierre li coch
Thyri li eousmakere
Jehan li crane
Jaquemes li crudenere
Sire Robert li gans'
Jehan li gaver
Estevenes Ii keckere
Pierres li kint
Sires Baudewins li meres
Gillis li procureur
li tandinghes
Wautier le tondeur
Jehan li tuts
Gillis malard
Gherart martin
Adryaen mar tins
li oer vraneke neukerstox
J ehan pichelon
Pierre pichelon
Sare pier arts
J ehan poinget
Maes pols

Gherart roussel
Gillis saelemoens
Margriete
zegher sbox
Michiel scoudeharen
Gillis supins

Clais steenputte
Jehan strubbel
Lussie vrederiz
Gherard wagheman

INDEX VAN DE TOPONIEMEN UIT DE
BEIDE DOKUMENTEN.
Boelare :
te boelaer
Deftinge:
te gheerrnans dorpe opden putte
gisant a ghermansdoye
op hindebosch
coutere
opden putte
gheleghen te wastrebbe
Dendermonde:
... van denremonde
Everbeke:
... van eeversbeke
gheleghen teeversbeke
Geraardsbergen:
gheleghen vor den beghinen
ande boelaer perte
gheleghen bachter borsch
boven der capellen
gheleghen ant cleene brugskyn
int cleene stratkyn bi den cloestre
gheleghen inde cloesterstraete
dat ligt anden duts broec
buten der dutsporten
inde dutstrate gheleghen
au lieu qu'on dist ten dyensten
inde gaffelkyns
strate
bider ghewaetstrate
Gheroutsberghe
Grantmont
nevens der guldenweede
achter de halle gheleghen
inden ham gheleghen
gheleghen inden hoec
bider huneghern porten
... vander lakynhalle
gheleghen bi der molen
op de nuwe veste gheleghen
gheleghen bi der nuwer brugghen
buten onderporten
ten oudenberghe
inde oudste huneghern straete gheleghen
... erve uuten der over porten gheleghen
gheleghen in de penstrate
in putsernaem
opt raemhuus
sente adriaens
sente kathelinen
in sente kathelinen
strate
in sollevelt
gheleghen
ten steenputte
inde steenstrate

GOTTEM a/Leie.

inde vliechute strate
inde vliechuut strate
inde vlieghuut
strate
bi der zieker liede gheleghen buten
der dutsporten
Goeferdinge :
te calemberghe
- kalenberghe
calenberghe
te goucsaerdinghen
te goutsardinghen
te goutfardinghen
op parrevelt
gheleghen
Grotenberge
:
item ten breedevelde
bi den driesch te breidenvelde
a biedevelde
Moerbeke:
ten inghelscher
beken
Onkerzele:
van unkerzele
ghelegheu tunkerzele
Ophasselt :
te papenbent
gheleghen
papenbeint
Parike :
... van parnac
... van part

a paianche
Schendelbeke
:
te sceudelbeke
ant veken gheleghen
St.-Maria-Lierde
:
gheleghen
tusschen
laerbeke
ende
sente gheertruden capellen
St.-Martens-Lierde
:
den tsaerterousen
vanden bossche
au lieu que on appele au bos
le bos saint martin
sente martyns lier de
la paroche de lierde St Martin
lierde
te laerbeke
gheleghen
Zarlardinge
:
te ghelembeke
a zareldinghes
te salaertdinghen
gheleghen
onder deecskyn
te salaerdinghe
van zaereldinghen
Waar hoeft gelocaliseerd?
quaetbeke
au lieu qu'on dist ten Dynenstten.

Valère Gaublomme.
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LIJST DER' HEERLIJKtIEDEN
VAN HET' LAND VAN AALST"
BROEKE (ten)
"FILIATIE
Grafelijk leenhof van Aalst
LIGGING
Haaltert,

Denderhoutem,

Welle en Erembodegem

FONCIER
besloeg 31 b. 3 dw. 83 r. bestaande uit huis, hof, schuren, landen en meersen.
BRONNÉN
G.A. 1531.217r (1701)

BROEKE (ten)
FILIATIE
Grafelijk leenhof van Aalst
VERHEF·
Vol verhef
LIGGING
Nieuwerkerken
FONCIER
besloeg 9 dw. bestaande uit stede ten ouden broucke met berg,
gracht, water en neerhof te Nieuwerkerken.
LENEN
.
had 7 achterlenen gelegen in Nieuwerkerken
Kerksken en Haaltert.

en 15 b. lenen te

JUSTITIERECHTEN
bezat enkel de uitoefening van de grondjustitie.
HEERLIJKE
RENTEN
bedroegen 16 sch. 9 penn., 6 capoenen, 1 hoen en 2 1/2 viertelen
haver op landen te Nieuwerkerken.
WANDELKOOP
bedroeg 12 gr. per pond gr.
DOODKOOP
bedroeg het dubbel van de jaarlijkse
LEENHOF
SCHEPENBANK
BALJUW
maande het leenhof.
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rente

BRONNEN
G.A. 1531.6v (695) - 1515 (1767) - 1543.90 r (787)
den. Nieuwerkerken
(1667)

BROEKE (ten)
FILIATIE
Leenhof van Marke en Ronne
VERHEF
Vol verhef
LIGGING
Zulzeke
FONCIER
besloeg 22 b. bestaande
water, land en meers.

uit behuisde

hofstede,

watermolen,

JUSTITIERECHTEN
bezat de uitoefening van de drie justitiegraden.
LEENHOF
ontleende mannen aan het leenhof van Marke en Ronne.
WAARHEID
de pachters van dit leen gingen naar de waarheid van Marke
en Ronne.
BALJUW
maande het leenhof.
SERGANT
BRONNEN
G.F. 6367 (1686)
.
11. U511-1708) .

.BROEKE (ten)
FILIATIE
Was een allodiale heerlijkheid, gehouden van God en de Zon,
waaraan de prelatur van de St Adriaansabdij te Geraardsbergen verbonden was
LIGGING
St Maria-Lierde
FONCIER
besloeg 20 b. land.
LENEN
waren gelegen te :
- Bergen (in Brabant bij Kampenhout), "1 leen, zijnde hofstede groot 2 dw.
- Deftinge, 1 leen, groot 5 dw. weide
- Denderhoutem, 2 lenen, samen 4 dw. land
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- Everbeek, 3 lenen, samen 9 dw. land en meers
- Geraardsbergen, 1 leen, zijnde een rente van 20 sch.
- Ghoy, 1 leen, groot 12 dw. 44 r. land
- Moerbeke, 3 lenen, samen 11 dw. meers
- St Maria-Lierde, 2 lenen, samen 3 dw. 10 r.
- Vleesbergen, 1 leen, groot 14 dw. weide en land.
De bovenstaande lenen waren rechtstreeks afhankelijk van de
St Adriaensabdij.
Bovendien werden er nog 3 lenen rechtstreeks van het leenhof
ten Broeke gehouden die samen 1 dw. 27 r. besloegen, waaronder een opstal die een hoen als verhef gaf.
JUSTITIERECHTEN
bezat de uitoefening van de drie justitiegraden.
HEERLIJKE
RENTEN
bestonden in koren, haver, capoenen en geld uit gronden te
St Maria-Lierde.
BESTE

HOOFD

LEENHOF
SCHEPENBANK
BALJUW
BRONNEN
G.A.
G.Adr.
G.Mal.
Bib. -

-

BROEKE

1518.432r(1473)
1 (1470) - 2 (kopie 16"eeuw - 3 (kopie 17<eeuw) - 4 (1710-1780,
88.114 (1687)
De Abdij van Si Adriaan te Geraardsbergen, haar pachthoven
en molens. Soens E.
in: Analen van de Oudheidkundige kring van de Stad en het
voormalig land van Aalst - 100jg. 1914
Etude documentaire sur le Monastère des Bénédictines de Hunneghem à Grammant
in: Handelingen der Maatschappij voor Geschiedenis en Oudheidkunde te Gent - deel XII - afl. 3-4 1913

(van den)

FILIATIE
Leenhof van de grote toren van Zottegem
LIGGING
St Martens-Lierde
FONCIER
besloeg 21 b. bestaande uit landen, water, bossen, meersen en
weiden met een windmolen.
LENEN
in 1598 waren er 20 lenen alle aan een vol verhef of de beste
vrome.
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JUSTITIERECHTEN
bezat de uitoefening van de drie justitiegraden
en boeten van 60 pond.

met confiscatie

HEERLIJKE RENTEN
bedroegen samen 4 sch. 3 den., 91/4 capoenen, 4 hoenderen en
een sleec (vol) moken haver
TOL
VONT
BASTAARDGOED
BESTE HOOFD
LEENHOF
er was een vol hof van mannen voor het berechten
criminele leengevallen (wat armen en lijf aanging).

van alle

SCHEPENBANK
er waren -7 schepenen (1598) voor het berechten van alle zaken
aangaande de ervegronden.
BALJUW
werd aangesteld door de leenhouder

en maande het leenhof.

BRONNEN
G.Mo. 1.89v (1598)
G.Zo. 549 (1743) - 551 (1772)

BRUGGELETTE
FILIATIE
Leenhof van Orroir en Pont à Rosne
VERHEF
-Vol verhef
LIGGING
Orroir
FONCIER
het foncier van deze heerlijkheid werd gevormd door een renterol die een totale opbrengst had van 471/2 hotteaux haver,
18 cap oenen, 3 hennen, 3 oublies, 7 den.
Er was ook een vol tenaige van 4 b. gelegen aan de weg van
Pont à Rosne naar Orroir.
WANDELKOOP
bedroeg de 10· penning.
SCHEPENBANK
was bevoegd in het erven en onterven
leenden aan de Heer van Orroir.

waarvoor

ze wet .ont-
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BALJUW
werd aangesteld door de leenhouder
bank.

en maande de schepen-

WAARHEID
de baljuw hield jaarlijks een algemene waarheid waarop alle
rentehouders moesten aanwezig zijn op boete van 2 sch.
BRONNEN
G.Or. 21 (1516 - 1531 - 1654 - 1726)

BUESTRE
FILIATIE
Leenhof van Walen bij Pont à Rosne
VERHEF
Vol verhef
LIGGING
Orroir
FONCIER
besloeg 23 b. weide en land.
LENEN
er werden 3 lenen van gehouden alle aan een vol verhef.
HALFWINNING
besloeg 8 b.
JUSTITIERECHTEN
bezat denkelijk enkel de uitoefening van de grondjustitie
boeten van 2 sch.

met

HEERLIJKE RENTEN
bederoegen 5 p. 10 sch., 371/2 rasieren haver, 61/2 rasieren
koren, 323/4 capoenen, 121/2 hennen.
Deze renten waren te leveren, 4 seh. 5 den. op St Remi en de
rest op Kerstavond.
WANDELKOOP
bedroeg de 10" penning.
LEENHOF
BALJUW
maande het leenhof en mocht 3 gouwdagen houden.
BRONNEN
G.FG. 5374 (1459)

UVMBEKE
soms Pumbeke of Puimbeke
FILIATIE
Leenhof van Boelare
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-,

VERHEF
Vol verhef
LIGGING
Smeerebbe
LENEN
in 1473waren er 17 lenen met 20 achterlenen alle aan een vol
verhef of de beste vrome, ze waren gelegen te :
- Aspelare, 1 leen, bestaande uit de 5e schoof op 17 dw. land
waarbij nog behoorde een heerlijke rente in capoenen, haver en penningega met nog een sehoofrente op 192 dw. 21 r.
- Boelare, 1 achterleen van 50 rasieren haver en 101/2 capoenen
- Bumbeke, 1 leen van 1 bunder weide en vijver (achter de
reep)
- Denderhoutem,2
lenen, bestaande uit een schoofrente op
12 b. land waartoe een heerlijke rente behoorde
- Nederboelare, 1 leen, zijnde een erfelijke rente van 10 muis
haver, 40 capoenen en 20 sch., waarmede 11 achterlenen
samen gingen gelegen te Aspelare, Boelare, Smeerebbe en
Voorde
- St Antelinks, 5 lenen samen 4 dw. 68 r.
- St Martens-Lierde, 1 leen van 8 dw. land
- Smeerebbe, 4 lenen en 4 achterlenen bestaande uit de 5"
schoof op 40 b. land met 13 zakken koren 15 pond 12 seh.
(daaruit werd een rente betaald aan de kerk van Smeerebbe
van 21 rasieren koren 18 seh. en 2 rasieren haver; het tweede
leen bestond uit 15 dw. 63 r. land; het derde was de meierij
van Smeerebbe en het vierde een rente van 21 rasieren
koren en 18 seh.
- Voorde, 2 lenen samen 63 dw. 47 r.
JUSTITIERECHTEN
-de hoogheidsrechten

behoorden aan Boelare.

HEERLIJKE
RENTEN
bedroegen in totaal 100 rasieren haver, 66 capoenen, 36 seh. te
leveren binnen Geraardsbergen ..
BRONNEN
G.A. 1518.152v (1473)
Ieenverh. Vlierzele-Bavegem
G.Bl. 251 (1746)

0570 - 1571 - 1613 - 1639 - 1692)

BURG (ten)
FILIATIE
Leenhof van Rode (Schelderode, Bottelare. Munte)
LIGGING
Bottelare
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i"

FONCIER
de oorspronkelijke oppervlakte van het foncier besloeg 19 b.
15 dw. 1/2 r., en bestond uit mote, wallen, wingels. bossen,
meersen, burgtvijver en landen, wanneer deze oppervlakte teruggebracht werd tot 14 b. 2 dw. 71 r. waarvan in latere stukken sprake is hebben we niet kunnen achterhalen.
LENEN
waren ten getale van 14 zonder gekend detail.
SCHOOFLANDEN
bestond uit de 6· schoof op 7 b. land welke schoven in het hot
van de leenhouder dienden gebracht en uit de 6" schoof op
7 dw. land te leveren op 12 maart.
HEERLIJKE
RENTEN
bedroegen in totaal 11 halsters koren, 11 halsters haver, 23 1/2
capoenen. 2 hoenderen, 3 p. 10 sch. 4 den. gaande uit 40 b. land
te Moortsele en Bottelare waaronder 5 b. 3 dw. 75 r. halfwinning.
DOODKOOP
WANDELKOOP
LAATBANK
was bevoegd in het erven en onterven van de laatgronden.
MEIER
maande het laathof.
BRONNEN
G.A. 1512.65r (1515)
Bib. L.v.A. 1950-3.108

BURGT
FILIATIE
Grafelijk leenhof van Aalst
VERHEF
Vol verhef
LIGGING
Lede
FONCIER
besloeg 9 b. erve grond.
JUSTITIERECHTEN
bezat enkel de uitoefening van de grondjustitie.
HEERLIJKE
RENTEN
bedroegen 8 p. 12 sch. 9 den., 12 capoenen, 110 meukens haver.
WANDELKOOP
bedroeg de 20· penning.
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DOÖDKOÖP
bedroeg het dubbel van de wandelkoop.
MEIER
maande de schepenen van Lede voor het erven en onterven
. van de laatgronden.
BRONNEN
G.A.

3090.9v (1400) - 1518.387v (473)
- 1534.75r (729)
(791) -1534 139v (1792) '- 1544.109v (792)
G.L. 168.44 06- eeuw)
B.VV. 5023 (1432) - 5025 (1514) - 5030 (1515) - 5032 (1556)
Bib. L.v.A. 1953-3.137

-

1544.24v

BURGT (ter)
FILIATIE
Leenhof van de St Pietersabdij

te Gent

LIGGING
Letterhoutem
FONCIER
besloeg 3 b. bestaande uit berg, wallen, grachten, landen en
behuisde stede.
JUSTITIERECHTEN
alle justitiegraden behoorden aan de St. Pietersabdij, behalve
de grondjustitie die tot de bevoegdheden van de leenhouder
behoorde.
HEERLIJKE
RENTEN
bedroegen 27 sch. 7 den. en 111/2 hoenderen.
WANDELKOOP
EN DOODKOOP
bedroegen de 10· penning.
LAATBANK
was bevoegd in het erven en onterven van de rentegronden.
MEIER
maande het laathof.
BRONNEN
LJn.
12903 (1762-1763)
G.SP. 462.44r (1375) - 464.259v (1472) - 463.191v (492)
- 465.196r
(1492) - 466.194r (1517) - 419.112 (2e r) (517) - 467.189r (1557) 46B.112r (570) - 4B1.37r (1762)

BURGT (ter)
FILIATIE
Leenhof van Marke en Ronne
VERHEF
Vol verhef

i8!>

LIGGING
Maarke
FONCIER
besloegen 47 b. bestaande uit hof, landen, water, bossen en
meersen waartoe een watermolen behoorde welke verpacht
werd voor 11 mud koren .
.LENEN
in 1708 waren er 12 lenen waarvan 7 aan een vol verhef en 5
aan een verhef van de beste vrome.
JUSTITIERECHTEN
bezat de uitoefening van de drie justitiegraden met boeten van
3 pond alsook het recht van verbanning en kerkgeboden in de
kerk van Maarke.
HEERLIJKE RENTEN
bedroegen in totaal: 31 p. 18 sch. 2 den., 3 capoenen, 3 hoenderen, 6 halsters haver, 9 halsters 1 cop koren, gaande uit gronden gelegen te Maarke en Volkegem.
Deze renten dienden gebracht te worden in de schuur van de
leenhouder op ter Burgt op een bepaalde dag bekendgemaakt
bij ker kgebod.
WANDELKOOP
bedroeg 12 sch: per pond.
DOODKOOP
bedroeg het dubbel van de wandelkoop.
TOL
VONT
BASTAARDGOED
INKOMMELINGEN
.BESTE HOOFD
van alle opzetene laten.
MOLENRECHT
van wind- en watermolens.
DIENSTLIEDEN

·iÈENiwF
w~s bevoegd 'in het berechten van criminelé en civiele gevallen. De mannen haalden hoofd aan de mannen van Marke en
Ronne.
SCHEPENBANK
de 7 schepenen (1708) waren niet bevoegd in het erven en onterven, ze dienden enkel te zorgen voor de inning van de renten
en het wijzen van de boeten daaraan verbonden. De schepenen
haalden hoofd aan de schepenen van Ronse.

De schepenen bewettigden de ervegronden te Maarke die gehouden werden van de Heer van Ronse voor 12 sch. per pond
(W.K.). Verder waren ze nog bevoegd in het doen van klachten, ambtshalve of op verzoek van partijen, afwinningen, maken van prijzen, verdelingen, voogdstellingen en pandingen.
WAARHEDEN
De baljuw hield (met de mannen) een doorgaande waarheid
en een oogstkeur. alsook dagwaarheden voor twisten en mocht
de verbanning buiten de heerlijkheid uitspreken. Onderhorigen van de Heer van Schorisse die daar gevangen genomen,
ondervraagd en berecht werden, mocht men gevangen zetten
of vrijlaten.
De schepenen hadden drie gouwdagen : de eerste na dertiendag, de tweede na St Jan en de derde na St Baafs. Voor elke
maning op deze gouwdagen hadden ze per maning 19 sch.
Buiten deze gouwdagen bedroeg dit 18 sch. Op half maart
hielden ze·meikeur .
BALJUW
maande het leenhof en de schepenbank
houder aanstellen.
PRATER
mocht arresteren

en mocht een stede-

en vangen.

BRONNEN
G.A. 1531.47v (1695)
G.F. 11 (1708)

BURG
ook genaamd Cortebos
FILIATIE
Grafelijk leenhof van Aalst
VERHEF
Vol verhef
LIGGING
Moorsel
FONCIER
besloeg 9 dw., zijnde het hof ten Burg. te Moorsel met delen te
Meldert en Baardegem.
LENEN
er waren 2 lenen aan een verhef van de beste vrome.
JUSTITIERECHTEN
bezat enkel de uitoefening van de grondjustitie.
HEERLIJKE RENTEN
bedroegen in totaal 5 p. 5 sch. 8 den., 27 1/2 capoenen, 19 hoenderen, gaande uit gronden die gelegen waren in de heerlijkheid
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van het Kapittel van Dendermonde
Moorsel.

en in 's graven propre te

WANDELKOOP
EN DOODKOOP
bedroeg de 10e penning.
TIENDE
bezat een tiende van 4 seh. 6 den. op te Waver in Moorsel.
LAATBANK
was bevoegd in het erven en onterven van de rentegronden.
MEIER
maande de laatbank.
BRONNEN
GA

3090.8r (1400) - 1512.23v (1404) - 1517.29 (1457) - 1517.38v (1458) 1520.45r (1586) - 1536.193r (1750) - 1536.256r (1753) - 1538.10r
(1773) - 1539.43r (1775) - 1543.34r (1785)
Ieenverh.
Meldert
(1773 - 1750 - 1753 - 1775 - 1785)
B.VV. 5082 (1457) - 5086 (1610) - 5083 (1514) - 5084 (1515)

BURGT (ter)
ook genaamd Boekhout
FILIATIE
Leenhof van Gavere
VERHEF
Vol verhef
LIGGING
Oosterzele
FONCIER
besloeg in totaal 62 b. 85 r. waarvan:
47 b. leengoed, zijnde het kasteel met wal, vijvers, bossen en
hof van de boswachter
14 b. 1 dw. 85 r. allodiaal goed.
JUSTITIERECHTEN
de hoogheidsreehten

behoorden aan de Heer van Gavere.

LASTEN
deze heerlijkheid was belast met 30 p. per jaar aan de Heer
van Gavere welke rente te voldoen was op Kerstavond:
BRONNEN
G.Ga. 7.279 (1607 - 1667 - 1695) - 6.187 (1782) - 333.62 (z.d.)

BURGT (ter)
FILIATIE
Leenhof van Boelare
VERHEF
Vol verhef
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LIGGING
St Martens-Lierde
FONCIER
besloeg 9 b. bestaande uit mote, wal, gracht, nederhof, landen.
meersen, water, weiden en dreven.
JUSTITIERECHTEN
de hoogheidsrechten

behoorden aan de Heer van Boelare.

BRONNEN
G.Bl. 253 (1787)

BURST
men had er:

-

Ten Doorent
Ter Moeren

BURST (hof te)
FILIATIE
Grafelijk leenhof van Aalst
VERHEF
Vol verhef
LIGGING
Burst
FONCIER
besloeg 23 b. bestaande uit hof, landen, meersen en bossen.
LENEN
er waren 8 lenen in 1547 en 11 in 1555 allen aan een vol verhef
of de beste vrome, ze waren gelegen te
- Borsbeke, samen 59 dw. 8 r. met een schoof en rente van
_ 4 p. 4 seh.
- Aaigem, samen 26 dw. 68 r. met een schoof en een tiende.
JUSTITIERECHTEN
bezat enkel de uitoefening

van de grondjustitie.

HEERLIJKE
RENTEN
bedroegen in totaal 5 p. 10 sch. 1 den., 911/4 capoenen, 40 hoenderen, 11 mokens 1 vierling koren, 11 mokens 3 vierlingen
haver (maat van Aalst), welke renten te leveren waren op
Kerstavond.
WANDELKOOP
bedroeg de 10· penning.
DOODKOOP
bedroeg het dubbel van de wandelkoop.
LEENHOF.
was enkel bevoegd in civiele zaken.
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LAATBANK
....~'._
was bevoegd in het erven en onterven :.van_de. Iaatgronden.
BALJUW
maande. het leenhof en de laatbank.
PRATER
was bevoegd in het doen van pandingen, vangen.csehutten
~ arresteren: en. had, boeten. van z .sch.
-,

en

BRONNEN
GA
3090.11v (400) - 1512.36 (1404)
B.VV. 4823 (1514) - 4825 (1547) - 4740 (1555)

BURST • BAMBRUGGE • KOTTEM • ZONNEGEM
waren 4 van 's graven propre dorpen welke .als heerlijkheden
leen gegeven werden
FILIATIE
Grafelijk leenhof van Aalst in één leen

•...

in

I.

VERHEF
Vol verhef
IJGGING
Burst, Bambrugge, Kottem en Zonnegem
FONCIER
besloeg 23 b., zijnde het hof te Burst.
LENEN
....~
waren dezelfde lenen als deze van het hof te Burst.
JU5'.l'.ITIEEECHTEN
bezat de uitoefening val), de drie justitiegraden

.
met confiscatie.

TOt
~ VONT
BASTAARDGOED
BESTE HOOFD
MORTEMAlN
PLANTRECHT
PATRIJSRECHT
AUDITIE
.
van Kerk- en Armenrekeningen.

LEENHOF
zie Hof te Burst .
.sCHEPENBANK
waren bevoegd in heterven en onterven en deden pandingen
voor 2 sch, Ze deden alle criminele en civiele zaken, voor de
-1: dorpen, . -,
:,
'"
- ;,. rÓ;

I9.a

••

:.'-

',:;

~'

•• "

BALJUW
maande de schepenbank.
BRONNEN
G.A. 1523.120r (1642) - 1526.53v (1653) - 1530.49r (1688) - 1530.114r
(692)
- 1533.21v (1723) - 1537.95r (1723) - 1536.27r (1741) •
1536.125 (1748)
den. Burst (644)
leenverh. Burst (1723 - 1741 - 1748)

CALEMONTBOS
FILIATIE
Leenhof van Marke en Ronne
VERHEF
Twee volle verheffen
LIGGING
Berchem, tussen Ammengijs en Berchem
FONCIER
besloeg 145 b. bos.
LENEN
er waren 4 lenen die samen 2 dw. bos besloegen; een daarvan
betaalde een verhef van een « weynaerstrompe gest offert met
6 kappels » ter waarde van 40 sch.; een ander betaalde als verhef een halsband voor hazewind met zilver beslagen en een
laisse, ter waarde van 40 sch.
JUSTITIERECHTEN
bezat de uitoefening van de drie justitiegraden.
LEENHOF
_het onvolledig leenhof haalde hofversterking
van Marke en Ronne. Nieuwe leenmannen
door de mannen van Marke en Ronne.

aan het leenhof
werden beëdigd

SCHEPENBANK
werd aangesteld door de leenhouder en deden wet samen met
de mannen op maning van de baljuw.
BALJUW
maande het leenhof en de schepenbank.
VURSTER
oefende zijn gezag uit in de bossen, waar hij elkeen die er
jaagde of beesten ving, arresteerde.
BRONNEN
G.F.
11 0511-1708)
G.FG. 3606 (1499) - 3607 (1508) - 3608 (1583) - 3609 (624)
3614 (1718)

- 3613 (1681) -
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CROMBRUGGE

(meierij)

FILIATIE
Leenhof van de St Pietersabdij

te Gent

VElJ,HEF
. Vol verhef
LIGGING
Merelbeke
FONCIER
besloeg 19 bunder.
LENEN
de lenen die erven gehouden werden besloegen 13 bunder.
SCHOOFLANDEN
de schoofrente bedroeg de 5° schoof van de landen, de 3° hopper van het hooi voor de meersen en de 3" penning van de
pacht van de landen waar vee op graasde.
.....
JUSTITIERECHTEN
bezat enkel de uitoefening van de grondjustitie. terwijl
hoogheidsrechten toebehoorden aan de St Pietersabdij.

de

HEERLIJKE
DIENSTEN
moesten gedaan worden door de laten en de houders van
schooflanden en bestond in vervoerdienst en handendienst,
meer bepaald voor het uitvoeren van het mest van de leenhouder.
De onderhorigen die te Merelbeke woonden werden daartoe
opgeroepen bij kerkgebod in de kerk van Merelbeke. De rentehouders die buiten de klokslag van Merelbeke woonden werden. daartoe opgeroepen door een bode aan wie ze een maaltijd
verschuldigd waren alsmede hooi of gras voor zijn paard
naargelang het seizoen.
..
lJOODKOOP
EN WANDELKOOP
bedroegen beiden de 15°penning.
LASTEN
de meier betaalde aan het spijker van de st Pietersabdij 1 mud
haver en aan de aalmoezenij van deze abdij een derde van
3 1/2 mudde rogge.
SCHEPENBANK
bestond uit 7 schepenen die bevoegd waren in alle
schillen, erven en onterven en panden. Ze werden
.door de meier. Ze hielden ook een jaarlijkse maartkeur, waarna ze de schouwing hielde~ van d~ straten
wegen, bruggen, planken en waterwegen.
MEIER
werd aangesteld door de leenhouder
bank.
192-

grondgegemaand
en meien voet-

en maande de schepen-

t

BRONNEN
G.SP. 464.149v (472)
- 463.172r (492)
- 465.179r· (1492)· - 't66.177r
(1517) - 419.101v - 2" r. - (517)
- 467.172v (557)
- 467.172v
(557)
- 417. - 2" r. - (1586) - 1239 (1624) - 502.4 (~726J - _502.5
(1747) - 481.1 (1762)
Uno
12903 (783)

GROMBRUGGE

TEN HOVE

FILIATIE
Leenhof van de St Pietersabdij

te Gent

VERHEF
Vol verhef
LIGGING
Merelbeke
FONCIER
besloeg 11 bunder bestaande uit een behuisde stede met mote
en wallen.
LENEN
er werden 5 lenen van gehouden zonder verder gekend detail.
-

..

JUSTITIERECHTEN
de hoogheidsreehten
behoorden aan St Pieters, terwijl
leenhouder de uitoefening bezat van de grondjustitie. v,

de
-;

HEERLIJKE
RENTEN
bedroegen in totaal op St Stevensdag 3 seh. 9 penn., 22 hoenders en halster mout.
WANDELKOOP-DOODKOOP
bedroegen beiden 15 gr. per pond gr.
LEENHOF
was bevoegd in het erven en onterven van de .lenen.
LAATHOF
was bevoegd in het erven en onterven van de rentegronden.
HEERLIJKE
DIENSTEN
de laten moesten jaarlijks het mest van de leenhouder uitvoeren waarvan de duur van deze diensten berekend werd. naar de
omvang van de gronden die ze van hem hielden.
BRONNEN
G.SP. 464.157r (472) - 465.176r (1492) - 463.170 (1513) - 466.173v (1517) 419.99r (2" r.) CI517) - 467.170r (1557) - 468.99r (570) - 417. (2" r.)
,1586) - 502.10 (690) - 502.12 (1726) - 481.3 (1762)
.-

DALE

(ten)

FILIATIE
Leenhof van de grote toren van Zottegem,

VERHEF
Vol verhef·
LIGGING
Roborst, op de Roosbeekkouter
FONCIER
besloeg 30 b. bestaand uit hof ten bale, landen, meersen, bossen en vijver.
LENEN
in 1598 werden er 9 lenen van gehouden allen aan een vol
verhef of de beste vrome.
JUSTITIERECHTEN
bezat de uitoefening van de drie justitiegraden met de verbanning uit de heerlijkheid voor 1, 10 en 50 jaar en had het vermogen van boeten van 3 pond.
HEERLIJKE RENTEN
bedroegen in totaal 3 p. 6 sch., 11 den., 4 halsters tarwe, 9 mokens 1 cop haver, 25 1/4 cap oenen, 12 ganzen en 2 hoenders.
WANDELKOOP EN DOODKOOP
bedroegen beiden 18 gr. per pond.

TOL
VONT
BASTAARDGOED
STRAGIERSGOED
AD.BANITEITSRECHT
BESTE HOOFD
SCHf)PENBANK
bestond uit 7 schepenen (1598) met een baljuw die bevoegd
waren in het erven en onterven van de lenen. De schepenen
haalden hoofd aan de schepenen van Velzeke.
BALJUW
maande de schepenbank.
BRONNEN
G.Mo. 1.67 (598)
G.Zo. 549 (746) - 551.188 (1782)

DEFTINGE
zie Boelare
men had er:

-

de meierij van Deftinge
het hof te Wijngaarde
het hof te Deftinge

DEFTINGE (meierij)
FILIATIE
Leenhof van Boelare
VERHEF
Vol verhef
FONCIER
_
bestond uit de huisstede van de meier te Deftinge bij de -kerkdries, groot 58 r. met nog 166 r. wijmenier genaamd « den
Vranckenbroeck », 115 r. land en 25 r. bos te Vleesbergen.
BRONNEN
G.Bl. 253 (1785)

DEFTINGE (hof te)
FILIATIE
.Leenhof van Boelare

-LIGGiNG
Deftinge
FONCIER
besloeg 20 dw. landen, meersen, water en broek.
BRONNEN
G.Adr.

1642 (1747)

DENDERHOUTEM
zie Rotselaar
men had er:
- Vossevelde
DENDERLEEUW

-

zie Liedekerke
DENDERWINDEKE
zie Wedergraat
was een der serveplaatsen van de graaf van Vlaanderen, waar
op 27.10.1458 een schepenbank opgericht werd (voordien werden
alle zaken behandeld door de leenmannen)
Tot 1487 hing de heerlijkheid van dit dorp af van de burgt van
Ninove
DIEPENBORRE
FILIATIE
Leenhof van de baanderij van, Erpe

LIGGIN'C;:
Mere
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JUSTITIERECHTEN
bezat enkel de uitoefening van de grondjustitie.
HEERLIJKE
RENTEN
bedroegen in totaal 122/3 mesuren rogge, 8 2/3 mud de haver,
15 capoenen, 9 hoenderen en 4 broden.
LEENHOF
BRONNEN
G.A. 1535.171r (734)

DIKKELE
men had er:
- Bandriesse
- Dikkele meierij
DIKKELE (meierij)

ook genaamd heerlijkheid

van Assenburg.

Dikkele was een dorp waar de St Pietersabdij
rechtsmacht over uitoefende
FILIATIE
Leenhof van de St Pietersabdij

van Gent de

te Gent

VERHEF
Vol verhef
FONCIER
besloeg 9 bunder land.
JUSTITIERECHTEN
bezat enkel de uitoefening van de grondjustitie.
HEERLIJKE
RENTEN
bedroegen in totaal 6 halsters haver, 7 penningen 18 gr. vlaams
gaande uit 6 bunder.
- PLICHTEN VAN DE MEIER
de meier was belast met het doen van alle kerkgeboden die in
de kerk van Dikkele dienden gedaan te worden.
Hij maande de schepenbank van Dikkele en had de boeten
van 2 seh. Voor erven en onterven had hij 6 den.
De meier moest ook nog de gevangen genomen personen 3 dagen in zijn gevang houden, waarna hij ze overgaf aan de voogd
van het dorp; daarvoor had hij zijn kosten en ijzergeld, voor
het in- en uitslaan van de gevangenen. Wanneer in het hof te
Dikkele gedorst werd moest de meier 2 vlegels leveren waarvoor hij 1/10 van een vat graan ontving.
De abdij van St Pieters betaalde jaarlijks op St Andries aan
de meier 3 viertelen tarwe en 4 halsters witte haver.
BRONNEN
G.SP. 462.43r (1375) - 464.265r (1472) - 463.189 (1492) - 465.194r (1492) 466.192r (1517) - 419.111 (2e r.) (1517) - 467.188r (1557) - 468.11lr
(570) - 1072 (2e r.) 0684 - 1741 - 1762)

DIKKELVENNE
zie Gavere
men had er:

-

ter Beken
van der Biest
meierij van Boekhoute
meierij van Vrekkem-Baaigem

DONKT (van der)
aan deze heerlijkheid was het schouteetschap
tussen Marke en Ronne verbonden

van de landen

FILIATIE
Leenhof van Marke en Ronne
VERHEF
Vol verhef
LIGGING
Berchem
FONCIER
besloeg 30 b. bestaande uit de stede van der Donckt met kasteel, huizen, landen, meersen, weiden, water en dreven.
LENEN
de 38 lenen (1685-1708)die ervan gehouden werden kunnen we
als volgt samen vatten:
Amengijs, 7 b. 1 dw. 11 r. bos, 1/3 van een rente in haver, 34
capoenen, 29 ganzen, 13 sch., een schoofrente op 4 b.
geschat op 1 vat rogge en 14 sch.
Berchem, 22 b. 7 dw. 81 r. waaronder het goed te Nieuwenboek, de herberg «de drie hcemers » en een plaats
van 3 r. waarop de vierschaar gehouden werd aan
de hoek van het canestraatje
Een rente van 6 halsters haver, 91/2 hoenders, 9 p.
Een rente van 131/2 meukens haver, 7 hoenderen,
7 p.
Kerkhove, - 41/2 hondert meers
- 5 hondert halfwinning
Melden,
- 1 dw. 3 r. land
Nukerke,
- 3 dw. 17 r. land
- een rente van 1 viertel haver uit 5 dw.
- de 7" schoof op 8 dw. 10 r.
Ruien,
- de heerlijkheid van Erpelgem
- de heerlijkheid ter Lucht
Viringene, - 1 dw. land
JUSTITIERECHTEN
bezat de uitoefening van de drie justitiegraden
van 3 pond; confiscatie, put, galg en verbanning.

met boeten

197

WANDELKOOP
bedroeg 7 sch. per 3 pond gr.

TOL
VONT
had de vont van de personen die kwamen uit het gebied onder
de kroon en overleden in het gebied onder de keizer.
BASTAARDGOEDEREN
van alle overledenen binnen de heerlijkheid van der Donckt.
BESTE HOOFD
alle inwoners waren laten van de heerlijkheid
beste hoofd verschuldigd bij hun overlijden.

en waren het

KERKGEBODEN
had kerkgeboden in alle kerken van het land tussen Marke en
Ronne en ook in de kerken van de dorpen waar zijn lenen gelegen waren.
RECHTEN ALS SCHOUT
- voor een zoending, bij doodslag, had de schout van elk persoon die verscheen 2 sch.
- als er huizen verwezen werden om afgebrand te worden
werd dit uitgevoerd door de schout of zijn baljuw die als
loon de deuren en vensters van die huizen ontvingen
- mocht in Marke en Ronne een stier en een beer houden, alsook een paar zwanen
- had de opperste stede in de kerk van Berchem, naast de
Heer van Marke en Ronne en de Heer van Berchem.
LEENHOF
was bevoegd in het schouwen van wegen, waterlopen en het
houden van een meikeur en oogstkeur met dezelfde boeten als
de mannen van Marke en Ronne aan wie ze hoofd haalden.
SCHEPENBANK
bestond uit 7 schepenen die hoofd haalden aan de mannen van
de heerlijkheid van der Donckt.
BALJUW
maande het leenhof.
BRONNEN
G.Br. 78 (1685)
G.R 11 (1708) - 3857 (z.d.)

DOORENT

(ten)

FILIATIE
Grafelijk leenhof van Aalst
. VERHEF
Vol verhef
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LIGGING
Burst, Bambrugge, Kortegem en Zonnegem
FONCIER
besloeg 23 b. bestaande uit het hof ten Doorent met wind- en
watermolen met 4 b. allodiaal goed.
LENEN
alleen het aantal wordt in de verschillende denombrementen
opgegeven, namelijk 15 of 24 met de achterlenenbijgerekend.
JUSTI'rIERECHT.EN
bezat enkel de uitoefening van de grondjustitie.
HEERLIJKE
RENTEN
bedroegen in totaal 11 seh. 22 1/4 capoenen, 40 hoenderen,
11 mokens 3 vaten haver te leveren op Kerstavond.
WANDELKOOP
bedroeg de 10· penning.
DOODKOOP
bedroeg het dubbel van de jaarlijkse rente.
SCHEPENBANK
was bevoegd in het erven en onterven en hadden het vermogen
_.van alle civiele boeten.
BALJUW
maande de schepenbank.
BRONNEN
G.A.

1518.403r (1473) - 1514 (1624 - 1630 - 1688 - 1786) - 1528.4.55r
(1675) - 1530.52r (1688) - 1530.58r (688)
- 1530.58v (1688) 1536.168v (1749) - 1536.315v (1759) - 1515 (1759) : 1543.64v (1786) _ 1542,137y (1787)1eenverh. Burst (1666-1749)
a.w. 4824 (514)

DRAPPENDRIES

FILIATIE
Leenhof van de heerlijkheid

van Etikhove

VERHEF
De beste vrome
LIGGING
Etikhove
HEERLIJKE
RENTEN
bedroegen in totaal 12 halsters haver, '12 capoenen op gronden
te Etikhove. Deze renten werden geleverd de 1" dinsdag na
dertiendag.
BRONNEN

_.~ -

G.F. 3642 (1783)

19:9-

DuMPLÈ
FILIATIE
Grafelijk leenhof van Aalst
VERHEF
Vol verhef
LIGGING
Teralfene
FONCIER
het foncier van deze heerlijkheid' werd gevormd door 'een
rente van 12 pond op landen te Teralfene op « ten tweenbeke»,
J.USTITIERECHTEN
bezat de uitoefening van de' drie justitiegraden
ken van de verbanning.

en het uitspre-

HEERLIJKE
RENTEN
bedroegen in totaal 3 p. 5 sch. 5 capoenen en 100 eieren gaande
uit ervelanden gelegen « ten tweenbeke».
BESTE HOOFD
van alle laten die erve gronden hielden.

.

LAATBANK
was bevoegd in het erven en onterven en het doen van klachten van af- en uitwinning.
MEIER
maande de laatbank.
BRONNEN
G.A.

1517.22 (1450) - 1520.34r (1596) - 1526.61 (1645) - 1533.59r (1718) 1537.156v (1729) - 1535.29r (1735) - 1543.75r (1787) - 1542.176r
(1787) - 1514 (1787)
den. EIst (1656)
Ieenverh.
EIst 0622-1729)
B.VV. 4854 (1515) - 4857 (1596) - 4859 (1645)

EDELARE
zie Pamel
men had er:
- Stuvegern

EEKHOUT
FILIATIE
Grafelijk leenhot van Aalst
VERHEF
Vol verhef
LIGGING
Hofstade
2UO'

.c '

LENEN
het enige leen van deze heerlijkheid
van Eekhout.

gehouden was de meierij
.

JUSTITIERECHTEN
bezat de uitoefening van de drie justitiegraden.
HEERLIJKE RENTEN
bedroegen in totaal 38 sch. 8 den., 363/4 capoenen, 17 hoenders.
Bij gebrek aan betaling was het dubbel van de rente verschuldigd bij vonnis van de schepenen.
WANDELKOOP
bedroeg 12 gr. per pond gr. of de 20· penning.
SCHEPENBANK
bestond uit 7 schepenen die gemaand werden door de meier.
De schepenbank mocht geen veroordelingen uitspreken dan in
aanwezigheid van de burggraaf van Aalst.
MEIER
maande de schepenbank.
BRONNEN
G.A.

3090.9r (1400) - 1512.26v (1404) - 1517.3v (1465) - 1518.268v
(473) - 1526.56r (1653) - 1536.56r (742)
- 1514 (1785) - 1542.47v
(1785)
B.W. 4631 (430)

EEKHOVE
In een schepenregister van 1654-1717van Welden
van de .schepenen en vierschaar van de heerlijkheid
binnen Welden, welke gehouden werd van het
Schorisse (1668).
Verdere gegevens nopens het vermogen van deze
hebben we niet aangetroffen.
BRONNEN
G.Wl. 48 0654-1717)
71 à 81 (1650-1760)
G.F. 3508 (668)

EGGERMONDE
FILIATIE
Grafelijk leenhof van Aalst
VERHEF
Vol verhef
LIGGING
Aalst, op Schaarbeek
FONCIER

besloeg 2 dw. 8 r.

(Siesegernkouter)

is er spraak
van Eekhove
leenhof van
heer Ii]kheid

HEERLIJKE RENTEN
BRONNEN
GA 1543.30r (1785)

EICHEM
zie Wedergraat
zie Appelterre
ELENE

EN NIEUWEGE

FILIATIE
Leenhof van Gavere
VERHEF
Vol verhef
LIGGING
Elene
FONCIER
besloeg 44 b. 25 r. bestaande uit kasteel, lochting, wal, walbrug, zijnde het opperhof, waarvan alle delen gelegen waren
binnen de wallen. Buiten het beluik van de wallen, doch binnen de 2 stenen poorten (Leeuwergem en Elenepoort) lag het
pachthof, .bestaande uit woonhuis, schuren, stallen, duifhuis,
landen, bossen, meersen, broek en vijvers.
LENEN
er waren 27 lenen, waarvan 22 aan vol verhef, 5 aan een verhef
van 3 pond, een aan een verhef van een rode rijglavie (van
een bastaard) en een aan een verhef van een paar zeemleren
handschoenen.
HALFWINNlNG
besloeg 12 b. 2 dw. 2 r. die uitgebaat werden door laten. De Heer
leverde de helft van het zaaizaad en had daarvoor de helft van
de opbrengst. Het labeurwerk moest tijdig gedaan worden,
alsmede het winnen en hooien.
SCHOOFLANDEN
besloegen 6 b. 1 dw. 6 r. en gaven de 5e schoof aan de Heer van
alle vruchten die er op gewonnen werden. Deze 5e schoof werd
door de houders van die gronden in de schuur van de Heer gebracht vóór ze hun eigen deel binnenhaalden.
JUSTITIERECHTEN
bezat de uitoefening van de drie justitiegraden,
boeten van 60 pond.

confiscatie en

HEERLIJKE RENTEN
werden als volgt voldaan:
- op Kerstavond leverde men 13 p. 15 sch. 10 penningen,
551/2 1/6 capoenen, 591/2 1/4 hoenderen, 6 halsters 2 mo-
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kens 1 cop 1 hoop koren, 4 mudde 2 halsters 1 cop 1/12 moken haver
- op Barnis leverde men 7 ganzen
- op Vastenavond leverde men 1 lam
- op Pinksteren leverde men een ham
- op Pasen leverde men 7 p. 15 sch. 11 penningen
- elk jaar werd er ook in twee maal 32 capoenen geleverd.
Al deze renten gingen uit gronden gelegen te Velzeke, Rode,
Oombergen. Hillegern en Zottegem.
HEERLIJKE DIENSTEN
voor de onderzaten van Elene bestonden ze uit het hooien van
de steenmeers (vervoerdienst en handendienst). Als tegenprestatie hield de Heer ten gerieve van het vee van .deze onderzaten een beer en een stier. Gedurende de herendienst hadden
de onderzaten mondkost;
voor de onderzaten van Leeuwergem bestonden ze uit een dag
karweien waarop ze mest uitvoerden.
WANDELKOOP
bedroeg de 10· penning.
DOODKOOP
bedroeg het dubbel van de jaarlijkse rente.

TOL
VONT
STRAGIERSGOED
BESTE HOOFD
JACHTRECHT - VISRECHT - VOGELVANGST
Er was een warande van konijnen genaamd den Roecbosch,
groot 8 bunder en ook nog een patr ijzerij.
COLLATIE
van de kapelnij in de kerk te Elene waar 3 missen per week
gedaan werden. Het was een kastrale kapel.
BROUWERIJRECHT
alle personen die bier in de heerlijkheid
een aksijns van 1 gr. per pot.

voerden, betaalden

JAARMARKT
er was een vrije jaarmarkt die gehouden werd te Nieuwege
elk jaar op O.L. Vrouwdag in september. Deze markt was drie
dagen vrij van schuJdzaken, echter niet voor schulden gemaaid
gedurende de 3 dagen van de jaarmarkt.
Twisten en criminele zaken waren evenmin vrij op deze dagen.
De goederen die ter markt gevoerd werden betaalden een
eertgeld, stellagegeld en tol, bedraende 24 gr. één ingelsche
van elk.
Personen die van buiten de heerlijkheid kwamen om vlees te
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slaan.ibetaalden
per schaap.

2 sch. per rund, 1 gr. per varken en 12 muyten

LEENHOF
bestond uit 27 mannen die een baljuw en stedehouder hadden.
Was bevoegd in erven en onterven van de lenen. De mannen
haalden hoofd aan de mannen van Gavere. De mannen var.
, Elene waren bevoegd in alle criminele en Iijfzaken. Ze hadden
het vermogen de verbanning uit te spreken voor een termijn
van 50 jaar, 10 jaar, 6 jaar en 1 jaar.
De lenen werden berecht door de mannen van Elene en Leeuwergem.
SCHEPENBANK
bestond uit 7 schepenen die bevoegd waren in alle criminele
zaken en haalden hoofd aan de schepenen van Aalst.
, WAARHEDEN
de baljuw hield jaarlijks een oogstkeur waarop hij vroeg naar
alles wat de oogstkeur aangaat. Op deze oogstkeur moest iedereen vanaf 15 jaar aanwezig zijn op boete van 2 sch. De oogstkeur werd gehouden met de schepenen;
de baljuw hield jaarlijks ook nog een algemene jaarkeur, namelijk op de 2" zaterdag na St Baafs, waarop gevraagd werd naar
alle misdaden en feiten gepleegd binnen Leeuwergem en Elene.
Deze waarheid was ook verplicht voor iedereen ouder dan
15 jaar op boete van 5 sch.
SCHEPENBANK
was bevoegd in het schouwen van wegen, stichelen, sluizen,
uitloken. watergangen en stopselen, ook hadden ze nazicht
van het vlees, vis, brood, wijn, bier en het ijken van potten,
droge en natte maten en de gewichten.
Het verbreken van de vrede werd beboet met 60 pond.
BALJUW
op de 2° zondag van St Baafs werd in de kerken van Leeuwergem, Elene, Hillegem en Oombergen kerkgebod gedaan voor
het onderhouden van de jaarkeur.
De baljuw of zijn stedehouder mochten voor alle criminele gevallen dagkeuren houden, bij vonnis van d~ mannen, zo dikwijls het nodig was, ambtshalve of op verzoek van partijen.
Op deze dagkeuren werden de opzetenen laten, vanaf '15 jaar,
bij kerkgebod uitgenodigd aanwezig te zijn opboete van 5 sch.
Indien de mannen op die dag vonnis wilden spreken, dienden
ze de souverein van Vlaanderen, of zijn stedehouder, daarop
uit te nodigen, alsmede de baljuw van Aalst 'of iijn stedehouder, dewelke mochten vragen stellen om daarop verder recht
te doen.
..
De baljuw
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mocht ook de verbanning,

uitgesproken ..door de

mannen, herroepen, kwijtschelden en restitutie van goederen
bevelen. Hij mocht ook heerlijk delai nemen voor mannen of
schepenen, eens per geding tot het volgend genacht.
De baljuw of zijn stedehouder mochten ook zij keuren houden,
bij vonnis van mannen of schepenen, voor alle zaken aangaande gevechten, rumoer en andere misdaden, voorgeyallen
zowel bij dag als bij nacht, criminele of civiele en dit ambtshalve of op verzoek van partijen. Daarop deed hij verschijnen
al de opzetenen laten ouder dan 15 jaar, daartoe opgeroepen
bij kerkgebod op boete van 2 sch. voor schepenen en 5 sch.
voor mannen.
De baljuw of zijn stedehouder mochten voor alle zaken, feiten
of misdaden, gepleegd bij dag of bij nacht, dadelijk een keur
nemen zonder kerkgebod. waarop alle personen verhoord werden die hij nodig achtte. Hij mocht dadelijk sententie nemen
of de zaak uitstellen.
PRATER
BOSWACHTER
BRONNEN
G.Le. 15 (1554)
G.A. den. Elene en Leeuwergem (1614)
G.Ga. 7.262 (1607 - 1622 - 1672 - 1675) - 6.182 (1723)

ELST
zie Pamel
men had er:
- 's Gravendries
ELST (ter)
FILiATIE
Grafelijk leenhof van Aalst
LIGGING
Teralfene
FONCIER
besloeg 18 b. bestaande
ter EIst.

uit landen, bossen, weiden en stede

LENEN
in 1430 24 lenen, 1446 35 lenen, 1473 38 lenen met 36 achterlenen, 1502 43 lenen, 1727 63 lenen.
De lenen waren gelegen te
- Aalst
- een rente van 46 sch. 5 den., 201/2 capoenen, 241/2 hoenderen verschuldigd op landen gelegen binnen het schependom van Aalst. De leenhouder van die rente stelde
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-

-

een meier voor het erven 'en onterven van de laten met
een wandelkoop van de 20e penning;
- het derde deel van een vleestiende, van de offeranden en
van de was geofferd op O.L. Vrouw Lichtmis en op Allerzielen, uitgenomen van de huwelijks- en lijkmissen in
alle kerken van het schependom van Aalst;
(het ander derde deel behoorde aan de tresaurier van
Kamerijk en het overige derde aan de parochiepastoor
van Aalst).
Daaruit ging een erfelijke rente ·van 18 pond aan het
godshuis te Affligem en 4 pond aan de kapel te Asse in
Brabant.
- 1/2 van de achterste watermolen te Aalst belast met een
erfelijke rente van 20 sch. gr. 26 gr. 2 ingelschen en een
sister rogge;
- 8 dw. land;
Denderhoutem, 6 dw. 8 r. land met een erfelijke rente van
de helft van 30 capoenen 30 sch~ (de andere helft behoorde
aan de Willemijnen van Aalst). Dit leen had een baljuw
die de achterlenen erfde en onterfde met mannen, zijnde de
heerlijkheid van Vossevelde;
Denderleeuw, 39 dw. 72 r.
Erernbodegern, 4 dw. 13 r.
Haaltert, 4 dw.
Herdersem, 16 dw.'
Kerksken, 2 dw. 36 r.
Nieuwerkerken, 58 dw. 26 r.
Teralfene, 57 dw. 46 r. met een rente van 40 sch. op 7 b. land.

JUSTITIERECHTEN
. bezat denkelijk enkel de uitoefening van de grondjustitie.
HEERLIJKE
RENTEN
bedroegen in totaal 8 sch., 4 hoenderen op laatgronden. Bij
gebrek aan betaling van deze renten verzekerde de meier van
Erernbodegem de inning.
HEERLIJKE
DIENSTEN
bestonden uit een dag hooien en 1 dag mesten.
DOODKOOP
bedroeg het dubbel van de jaarlijkse rente.
WANDELKOOP
bedroeg de 20· penning.
LEENHOF
was bevoegd in het wijzen van de boeten van 60 pond die vervielen aan de graaf van Vlaanderen. De mannen, met de baljuw, deden wet binnen Aalst op een plaats voor de achterste
molen, voor het erven en onterven van de leengoederen gelegen te Aalst. Bij mis vonnis trad de baljuw als aanklager op.
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LAATBANK
was bevoegd in het erven en onterven van-de laatgronden. De
laten mochten hun gronden verminderen, vermeerderen, veranderen bij gift, huwelijk, versterfte of verkoop.
BALJUW
maande het leenhof en was houder van eeri. roede.
MEIER
m~ande de laatbank.
BRONNEN
GA
G.F.
RW.

3090.7r (1400) (1727) - 1537.15.2v
1485 (1446) - 1484
4851 (1430) - 4853

1518.117r (1473)'"1534.t9r - (1727) - 1537.151v
(1727) 1537.178r Ü735)
(1502) - 1486 (1564) - 1483 (1602) - 1403 (1603)
(1514) - 4713 (1514) - 4858 (1602)

ENAME
men had er:
- Sentecourt

ENAME
FILIATIE'
Werd gehouden van God en de Zon.
Bij de stichting van de abdij van Ename werd deze door de
graaf van Vlaanderen voorzien van een dotatie die verschillende goederen begreep waaronder zich bevond het oud kasteel
van Ename met de heerlijkheid daarvan.
FONCIER
Als een foncier het veelzijdig centrum is van een heerlijkheid,
dan mogen we het abdijcomplex beschouwen als het foncier
van deze heerlijkheid
LIGGING
pe heerlijkheid strekte zich uit over de dorpen Ename en
Nederename, alsmede over delen te Etikhove en Opbrakel
(Wolfskerke)
LENEN
de lenen die van de abdij gehouden werden waren:
- Bossuit :
- 2 lenen waaronder de heerlijkheid van Outreve welke
gehouden werd van het leenhof van Bossuit
-

Deerlijk

-

en Waregem:

het goed ter Geest bestaande uit 17 b. hofstede, bossen,
meersen, water, met een erfelijke rente van 3 hoenderen,
1/2 mud koren, 18 penn. 3 den. op 3 b. 6 hondert. De
leenhouder van dit leen mocht een baljuw aanstellen
welke wet ontleende aan de meier en de schepenen van
Ename. De wandelkoop bedroeg er de 15" penning per
pond en de doodkoop het dubbel van de jaarlijkse rente.
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De leenhouder mocht ook een prater stellen die belast
was met het schutten.
Eine
- een leen groot 60 r.
- Ename
- de grute van Ename, bestaande uit het recht van te
heffen 4 of 5 stopen bier dat gebrouwen werd binnen
Ename
- het leen genaamd « den aert » hetwelk zich uitstrekte van
aan de muur van de abdij tot aan het veerhuis en tot den
sautaart. De leenhouder had van elk schip dat aanlegde
om zout te lossen of te laden, gedurende de vrij jaarmarkt, 4 den. voor aartgeld. Hij had ook van elke wagen,
voor en achter beslagen, die op de aart kwam, 2 den. en
van elke niet beslagen wagen 2 den. en van een beladen
paard 1 den.
Dit leen gaf een verhef van een paar geweven handschoenen waard 4 gulden
- de heerlijkheid van Sentecourt
- een rente van 134 sch. 117 den. 19 1/2 1/3 cap oenen op
39 dw. 72 r.
Dit leen had een meier die erfde en onterfde met de
laten
- 70 r. nevens de molen van het klooster
- de neekersput te Ename
.- vijf voeten buiten de Schelde. De leenhouder mocht staken halen in het bos voor het inhalen van de lijn van het
veer.
-

Etikhove
. - 3 lenen samen groot 12 dw.
- Maarke
- 2 lenen samen 7 dw. 40 r.
- Mater
- 6 lenen samen 51 dw. 39 r., waaronder Masseme te Mater.
- Nederename
- een erfelijke rente van 19 halsters koren, 4 capoenen,
3 hoenderen en 21 sch. 9 den. op laatgronden welke voor
wandel- en doodkoop 2 sch. betaalden. Er was een meier
die erfde en onterfde met laten. De inning van deze
rente werd verzekerd door de schepenen van Nederename.
- het leen ter Reyt, zijnde 80 r., welke als verhef gaf een
paar hertenleren valkeniershandschoenen.
- O!sene
- de heerlijkheid ter Crayen zijnde 24 r. met een heerlijke
rente van 16 rasieren koren op gronden die een wandelkoop gaven van 15 sch. per pond en een dood koop van
dubbele rente.
Dit leen had tol, vont, bastaardgoed en boeten tot 3 pond.
2U8

De leenhouder stelde een baljuw en 7 schepenen aan, en
moest op St Laureinsdag dienen met paarden. Dit leen
werd vererfd voor de baljuw van Ename met de mannen van de heerlijkheid van Olsene
-

Otegem

-

een leen van 12 dw. met een erfelijke rente van 2 capoenen op 1 dw.

Outreve
- 7 lenen samen 56 dw.
Schorisse

-

een tiende verpacht voor 18 sch.
de heerlijkheid ter Reyst

-

St Blasius-Boekel
- 2 lenen samen 5 dw. 48 r.

-

St Denijs-Boeket
- 3 lenen samen 44 dw. 40 r.

-

St Maria-Horebeke

-

het goed te Rokegem
een tiende van 27 halsters 3 mokens haver, 9 1/2 capoenen, 38 hoenderen, 57 sch. 9 den.
40 dw. 52 r.

Volkegem

-

een leen zijnde 1/3 van het tiende van Volkegem (uitgenomen van het novaal tiende)

JUSTITIERECHTEN
bezat de uitoefening van de drie justitiegraden met confiscatie
en boeten van 10 pond.
.
Ename had ook te Wolfskerke (Opbrakel.) het berecht en de
kennis van alle criminele en civiele gevallen. De Prelaat van
de abdij stelde er een prater aan die belast was met het vangen, arresteren en uitvoeren van de vonnissen voor criminele
.en civiele gevallen. De prater had kerkgeboden in de kerk van
Opbrakel. De wandelkoop bedroeg er het vierdubbel van de
jaarlijkse rente.
Te Etikhove strekte de jurisdictie van Ename zich uit over al
de landen die van de abdij gehouden werden in renten of cijns.
De abdij oefende er de drie justitiegraden uit en had er het
vermogen en de kennis van alle criminele en civiele gevallen.
De Prelaat van Ename stelde er een prater aan. De wandelkoop op de gronden te Puttene bedroeg viermaal de jaarlijkse
rente en de wandelkoop van de gronden aan de plaats te Etikhove het dubbel van de jaarlijkse rente.
Daarnevens bezat de abdij nog de grondjustitie in vele dorpen
van het land van Aalst waar ze goederen had.
Enige bedragen van boeten zijn bekend, nl.
- voor opstand tegen de heer of zijn officieren 10 pond
- als bij deze opstand de heer gekwetst werd 9 stuivers
- voor ijdel zweren op de naam van God, O.L. Vrouw' of de
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-

-

-

-

-

Heiligen blasfemeerde, de eerste maal 6 pond, de tweede
maal 12 pond, de derde maal 18 pond en 6 dagen vasten en
boeten op water en brood en de vierde maal 18 pond en publieke correctie
bij ongeoorloofde wapendracht werd de boete vastgesteld
volgens de aard van het wapen, hetwelk beoordeeld werd
door de schepenen
voor het trekken van een blank zwaard of mes bij een
scheldpartij zonder te steken ...
bij het slaan met de vuist of steken of slaan met een stok
zonde ijzer, zonder bloed en zonder dat de geslagene ter
aarde viel. ..
als hij ter aarde viel, zonder bloed, 3 pond
als hij ter aarde viel met bloed 6 pond, met verbeurte van
10 pond
voor het steken of slaan met mes of stok zonder bloed en
zonder ter aarde te vallen 3 pond
als hij ter aarde viel met bloed 10 pond
voor het breken van huisvrede 10 pond
bij openbaar overspel 10 pond
die handel dreef met oneerlijke maten of gewichten bekwam een lijfstraf of werd verbannen plus een boete en
maten of gewichten werden verbeurd. Voor zaken van
klein belang een boete van 54 sch., voor zaken van groot
belang een boete van 10 pond en voor zaken van het grootste belang verbanning of lijfstraf
verkopers van slecht brood een boete van ...
voor het houden van dobbelspel of andere verboden spelen ...
hij die daarmede speelde ...
voor het ontpachten of ontvreemden van andermans erve ...
voor het maken van hindernissen op de wegen ...
voor het aanbrengen van schade in meersen, weiden, bossen
of akkers werd een boete gelegd volgens de ordonnantie van
de Koning van 11.1.1518.Bij dag bedroeg de boete 3 pond en
bij nacht 6 pond. Deze boete werd verdeeld: 1/3 aan de
heer, 1/3 aan de aanbrenger en 1/3 aan de officier die het
exploot deed
voor het vissen in de Schelde of het vangen van vogels
binnen Ename, zonder toelating van de heer, een boete van
10 pond en verbeuring van het gerief

HEERLIJKE

RENTEN

HEERLIJKE

DIENSTEN

DOODKOOP
WANDELKOOP

TOL
bezat de gehele tol te land en te water
VONT
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BASTAARDGOEDEREN
Van de bastaardgoederen gelegen in verschillende heer lij kheden had elk heer zoveel als in zijn heerlijkheid lag, op voorwaarde dat dit vermogen tot de heerlijkheid behoorde (volgens
sententie tussen de heer vanVichte en de abten van St Pieters
en St Baafs)
STRAGIERSGOED
BESTE HOOFD
JACHTRECHT, VISRECHT EN VOGELVANGST
De Prelaat had de jacht met tromp, hij mocht een jachtvalk en
valkenier houden, Hij bezat ook het jachtrecht, alsmede de
vogelvangsgt, in alle dorpen van het land van Aalst welke hem
rente moesten, alsmede in gans de Nederkasseirij van Oudenaarde.
De Prelaat bezat de visserij in de Schelde van boord tot boord
door gans Ename en had daarop de drie justitiegraden. Hij
mocht een veerschip op de Schelde leggen en had pontgeld van
de gebruikers daarvan. Voor het veerschip mocht hij een lijn
leggen met palen op de beide oevers van de Schelde (om misbruiken, langs de kant van Eine, te voorkomen, had hij daar
enige gronden)
.
MOLENRECHT
WACHTPENNINGEN
KERF
De dienaars van de Prelaat waren vrij van pointingen en zettingen op voorwaarde dat ze buiten het klooster geen huishouden of bedrijf hadden
COLLATIE
AUDITIE
JA"ARMARKT
In hoofde van zijn heerlijkheid had de Prelaat een vrije jaarmarkt, die gehouden werd daags na St Laureinsdag in augustus, uitgenomen als St Laureinsdag op een zaterdag viel, dan
werd de jaarmarkt gehouden op maandag daaropvolgend,
Op de zondag vóór St Laureinsdag werd er kerkgebod gedaan
(bij wijsdom van schepenen) om alle wegen te openen en de
plaats in gereedheid te brengen. Alle zaken op de rollen of in
de registers die 'moesten voorkomen op de vooravond van
St Laureins werden verdaagd tot daags nadien en deze die
moesten voorkomen op St Gabrielsdag ook tot daags .nadien.
Als St Laureins op een zaterdag viel mochten er 'geen zaken,
die de vrijheid van de jaarmarkt aangingen, behandeld worden op de zondag, ze werden verdaagd tot daags nadien, zodat
de vrijheid van jaarmarkt eindigde op de dinsdag,
Zaken die op de zondag voorvielen moesten behandeld worden op een zondag buiten de jaarmarkt.
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De heren van omringende baanderijen zoals Pamel, Eine en
Schorisse moesten de Prelaat terzijde staan om de vrijheid van
de jaarmarkt te bewaren.
Plichten

-

-

-

-

-

van de heer van Pamel

de heer van Pamel, genaamd van Oudenaarde, was door de
graaf van Vlaanderen aangesteld als voogd van het klooster
van Ename.
de baljuw van Ename met de meier en de schepenen van
Ename, alsmede de baljuw van Pamel (in naam van de heer
van Pamel) moesten op St Laureinsdag, op 10 augustus, na
de hoogmis op de plaats komen om er de jaarmarkt te gebieden. Daar werden acht serganten aangesteld, 4 door de
heer van Pamel en 4 door de heer van Ename, om de jaarmarkt te bewaren en om de boosdoeners en misdadigers te
vangen en te doen berechten. Deze serganten werden beedigd door de meier bij wijsdom van de schepenen.
alle civiele zaken (kwetsuren en geschillen tussen kooplieden) die op de jaarmarkt voorvielen, werden berecht op de
12 augustus. Zo St Laureinsdag op een zaterdag viel (jaarmarkt op maandag) werden ze de 13 augustus berecht.
alle gevallen van boeten behoorden aan de heer van Ename
en Pamel welke laatste 100 gr. vooraf had.
men hield vierschaar vóór de middag en de schepenen
mochten geen zaken uitstellen en moesten alle zaken, behalve zaken van verbanning, vonnissen.
in alle andere zaken, die voorvielen op de jaarmarkt, had de
heer van Pamel geen bevoegdheid dan enkel zijn aandeel
(de helft) van de boeten boven de 100 gr. of 5 pond .

. Plichten

van de heer van Eine

De heer van Eine of zijn officieren moesten vanaf zonsopgang
tot zonsondergang aan het veer te Ename zijn, langs de kant
van Ename, om de aankomers en de vertrekkers te beschermen. Ze mochten, indien nodig, bijstand vragen aan de officieren van Ename. Op de overkant van de Schelde, langs de kant
van Eine, werd er een tent opgericht als verblijf van de officieren van Eine; ze kregen er 2 kannen wijn. De inwoners van
Eine mochten gratis het veer gebruiken zolang die tent rechtstond en de officieren er aanwezig waren.
Betrekking

met het land van Aalst

Ingeval de officieren van Aalst iemand gevangen namen op de
jaarmarkt, moesten ze hem binnen de heerlijkheid van Ename
laten.
Vrijdom

van landtol op de jaarmarkt

Waren vrij van de landtol op de jaarmarkt, al de inwoners
van Ename, de inwoners van de vrije eigendom van Vloes_berg, en de personen die viervoudige wandelkoop betaalden
voor hun gronden die ze van de abdij hielden te Ename, Lorre-
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beek in Mater, Wolfskerke in Opbrakel, Hasselt en Puttene in
Etikhove.
Alle andere personen moesten landtol betalen.
Vlees slaan op de jaarmarkt

Men mocht op de jaarmarkt slechts het vlees verkopen
levend aangebracht vee. De Proost van Ename gaf vóór
waarderen van het vlees aan de wethouders een maaltijd.
wethouders hadden voor het waarderen van het vlees de
gen van het geslachtte vee.
Maten

van
het
De
ton-

en gewichten

Benevens de 8 serganten werden er ook meters en varkenszienders aangesteld die beëdigd werden door de meier en schepenen. De lijnwaadlakens, die op de aangeduide plaats moesten
gevent worden, werden er gemeten met de maat van Oudenaarde. De verkoopplaats voor het lijnwaad in hele stukken
was op de klein dries of op de plaats liggende oostwaarts
over de weg aan de santecourt. Daarneven stond het bruingaren. Er mochten geen kramen opgericht worden.
LEENHOF
had het berecht en de kennis van alle leenzaken, ze spraken
recht in de voormiddag.
SCHEPENBANK
Alle feiten die gebeurden of achterhaald werden binnen de
heerlijkheid, op eender welke manier of door gelijk welke
justitie, werden gevonnist door de schepenen. Deze feiten
mochten zijn: vuur, water, zwaard, laster, spade.
De proostbaljuw of zijn stedehouder had met de schepenen
het nazicht van de gewichten en maten gebruikt door de winkeliers, botteliers en taverniers. De maten en gewichten die
gebruikt werden waren gelijk aan die van Antwerpen. Ingevolge de nabijheid van Oudenaarde gebruikte men echter voor
sommige zaken de Oudenaardse maat, zoals voor lijnwaad en
garen op de jaarmarkt.
BALJUW
De baljuw mocht personen, gevangen te Opbrakel, Etikhove,
Deerlijk en Waregem, naar Ename brengen. Voor het schutten
van beesten werden ze, na genoegdoening, niet weggevoerd.
Het mannenrecht en greffierecht voor het houden van de notitie van elke wettelijke akte bedroeg 5 sch. en 10 sch. aan de
baljuw.
MEIER
voor alle wettelijke akten bedroeg het hofrecht van de schepenen 1 stuiver en 2 stuiver voor de meier.
PRATER
had voor elke samenroeping van de mannen 5 sch. en voor
een samenroeping van de schepenen 1 stuiver.
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BRONNEN
G.Sa. 21 (z.d.) - 194 (1548) - 196 (1733) - 90 (1639)
G.En. 2 (763)
Bib.
- l' Abbaye d'Ename
in : extrait du messager des siences historique
de Belgique
1896 - deel LXX.
- Notice historique
sur la commune d'Ename. E. Beaucarne
1893

-

EREMBODEGEM
men had er:
- ter Hagen
- ter Joden
- Moutboek
- Spiegele en Ysse
- ter Wilgen.

EREMBODEGEM
was een meierij in 2 vierscharen
Welle-Iddergem)

(Erembodegem-Teralfene

en

FILIATIE
Grafelijk leenhof van Aalst
VERHEF
Vol verhef
LIGGING
Erembodegem
FONCIER
besloeg 9 b. land. bos en weide op iambroek.
LENEN
'er werden 2 lenen van gehouden beiden aan een verhef van de
beste vrome.
RECHTEN VAN DE LEENHOUDE;R
de leen houder had het recht een meier aan te stenen (benoemd
, door de hoogbaljuw van Aalst) voor het inzamelen van de
schoven in de vier dorpen.
HEERLIJKE RENTEN
bedroegen in totaal
1. - het renteboek Ysse bestaande uit 9 vaten 1 viertel koren,
84 vaten haver, 241/2 capoenen. 71/2 hoenderen en 4 p.
5 sch. 9 penn. op landen in de 4 dorpen welke te leveren
waren op Kerstavond en St Jan
2. - het renteboek Spiegele bestaande uit 7 stuivers 4 hoenderen op landen te Erembodegem, Teralfene en Iddergem.
WANDELKOOP
bedroeg 12 gr, per pond gr.
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DOODKOOP".
bedroeg 2 sch. op de landen waar de graaf van Vlaanderen
hoogstoel had.

de

MEIER
maande de schepenen van de twee vierscharen die hoofd haalden aan de schepenen van Aalst. Hij was bevoegd in het erven
en onterven en het doen van alle klachten. Onderzocht uitloken, waterlede en koutergaten met boeten van 5 sch. VOQrhet
schutten en panden had hij 2 sch., voor het afnemen van de
eed tussen partijen had hij 12 sch.
Moest de gevangenen van de graaf 3 dagen in bewaring houden.
De meier stelde een prater aan voor het inzamelen van de
schoven.
WAARHEID
werd gehouden in het hof ter hagen.
BRONNEN
G.A.

3090.6v (1400) - 1512.18v (1404) - 1524.165v (1641) - 1524.31r
(1642) - 1529.2r (1670) - 1537.27r (1713) - 1532.106v (17'13) 1532.107v (1713) - 1535.150r (1733) - 1536.54v (1742) '- 1536.60r
(1742) - 1542.211v (1788) - 1543.99r (1788)
den. Erembodegem
(1633)
leenverh. Erembodegem
(1682 - 1733 - 1742 - 1788)
B.W. 4887 (1430) - 4896 (514) - 4938 (607)
Bib. L.v.A. 1950.6

EREMBODEGEM

- TERALFENE

- WELLE

-IDDERGEM

de heerlijkheid van deze vier van 's graven propre goederen
werd in leen uitgegeven op 10.5.1630,voordien waren het 'vier
van 's graven propre dorpen.'
.
In 1698 werden Welle en Iddergem daarvan afgescheiden als
afzonderlijke heerlijkheid
FILIATIE
Grafelijk leenhof van Aalst
VERHEF
Vol verhef
JUSTITIERECHTEN
bezat de drie justitiegraden en het berecht van alle criminele
en civiele gevallen met uitzondering echter van de gereserveerde gevallen.
.

TOL
VONT
BASTAARDGOED
. STRAGIERSGOED
BESTE HOOFD
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JACHTRECHT - VISRECHT - VOGELVANGST - PLANTRECHT
de visserij was een vrije visserij en werd als een afzonderlijk
leen gehouden van het grafelijk leenhof van Aalst. Ze strekte
zich uit:
1. - van Erembodegem tot Herdersem (door Aalst en Hofstade)
2. - van Erembodegern (hof ten Halven) tot Liedekerke.
AUDITIE
van kerk- en armenrekeningen.
COLLATIE
van kerk- en armenrekeningen.
PREMINENTIE
SCHEPENBANK
bestond uit 7 schepenen
BALJUW
maande de schepenbank.
BRONNEN
G.A.

1526.38 (1641) - 1523.70r (1642) - 1524.34r (1642) - 1526.24 (642) 1526.44v (1649) - 1530.36r (1681) - 1531.82r (1698) - 1535.171r
(1734) - 1538.17v (1771)
leenverh. Erembodegem
(771)
B.W. 4902 (1515) - 4941 (1613) - 4953 (652) - 4954 (1650)
Bib. L.v.A. 1950.6

ERONDEGEM

(berg te)

FILIATIE
'Grafelijk leenhof van Aalst
VERHEF
Vol verhef
LIGGING
Erondegem
FONCIER
besloeg 70 r zijnde een mote.
BRONNEN
B.W. 4877 (1629)

ERONDEGEM
In 1639is er voor het eerst sprake van de baanderij van Erondegem, Erpe en Ottergem. Voordien was Erendegem een allodiaal
goed en Ottergem een van 's graven propre goederen.
FILIATIE
Als baanderij zal Erondegem een leen geweest zijn van het
leenhof van Aalst
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LIGGING
Erondegem en Otter gem
FONCIER
besloeg 6 dw. bestaande
koren windmolen.

uit het hof te Erondegem met 60 r.

VRIJGEWEEDE
was gelegen langs de molenbeek
meers (L.v.A. II.5.179).

en werd genaamd de grote

JUSTITIERECHTEN
bezat de uitoefening van de drie justitiegraden.
HEERLIJKE RENTEN
bestond uit een niet nader aangeduid aantal capoenen, hoenderen en penningen.
WANDELKOOP
bedroeg de 20· penning.
BESTE HOOFD
JACHTRECHT - VISRECHT - VOGELVANGST
MOLENRECHT
de leenhouder
Erondegem.

mocht een watermolen

stellen op de beek te

COLLATIE
van de kosterij.
LEENHOF
SCHEPENBANK
haalde hoofd te Aalst en bediende Erondegem en Ottergem.
BALJUW
maande het leenhof.
PR'ATER
BRONNEN
G.A.

1526.33r (1639) - 1527.25r (1663) - 1528.1.30v (1683) - 1534.98v (1728)

ERPE

men had er:
- berg te Erpe
- baanderij Erpe
- Ramshoeve.
ERPE (berg te)

FILIATIE
Grafelijk leenhof te Aalst
VËRHEF
Vol verhef

~17

LIGGING
Erpe
FONCIER
besloeg 3 dw. bestaande uit huis en berg (bij de kerk), walbruggen, gracht en water.
LENEN
in 1473 werden er 36 lenen en 17 achterlenen van gehouden
en in 1514 40 lenen, waaronder Diepenborre, welke als volgt
kunnen gerangschikt worden:
- Bambrugge 40 dw. 90 r.
- Erpe 90 dw. 40 r.
- Haaltert 57 r.
- Heldergem 75 r.
- Hofstade 3 dw.
- Oordegem 36 dw.
- Woubreehtegem 1 dw. 53 r.
in renten:
- 9 den., 3 maten haver en 2 capoenen
- 12 sch. 6 den. en 2 capoenen
- 36 seh.
- 8 den., 3 maten haver en 1 capoen
- 43 seh. 6 den., 12 maten rogge, 2/3 mod rogge en 15 eapoenen, 9 hennen, 4 broden en 1 hoen.
BRONNEN
G.A.

3090.1Br (1400) - 1512.54v (1404) - 1517 (1456) - 151B.270r (1473) 1520 (1597)
B.W. 4846 (1456)

ERPE
In 1639is er voor het eerst sprake van de vereniging van de Vrije
eigendom van Erpe met de vrije eigendom van Erendegem in
een baanderij. Ottergem, welke een van 's graven propre was,
schijnt ook deel uitgemaakt te hebben van deze baanderij.
FILIATIE
Erpe was een allodiaal goed
Tot de samenvoeging met Erondegem hebben we geen gegevens
gevonden nopens het vermogen van de vrije eigendom van Erpe
LEENHOF
haalde hoofd aan de mannen van Aalst.
SCHEPENBANK
haalde hoofd aan de schepenen van Aalst. De vierschaar stond
aan de dries te Neste. De leenhouder van de dries moest de
brug onderhouden zodat men er over kon met paard en ploeg.
BRONNEN
G.A.

1526.33r (639)
- 1532.159r
(1737) - 1514 (lB" eeuw)
leenverh.
Erpe (1724)

(1714)

- 1537.91

(17ë4)

- l5~5.2~3v

ERPEL.GEM
FILIATIE
Leenhof van der donckt (te Berchem)
VERHEF
Vol verhef
LIGGING
Ruien
FONCIER
besloeg 6 dw. erve bestaande uit behuisde en belande hofstede.
LENEN
de lenen die ervan gehouden werden waren gelegen te Ruien
en bestonden uit:
- 3 dw. land
- een heerlijke rente van 9 mokens rogge, 9 mokens haver,
. 1 hoen en 6.penn.
- de 7° schoof op 43 dw. land
- de 76 schoof op 10 b. land.
JUSTITIERECHTEN
bezat enkel de grondjustitie met boeten tot 3 pond.
HEERLIJKE
RENTEN
bedroegen in totaal 6 halsters 2 mokens haver (nieuwe maat),
7 halsters 3 achtlingen haver (oude maat), 3 mokens rogge,
8 capoenen, 17 hoenderen en 4 sch, 10 penn. op gronden van
erve gelegen te Ruien. De rente was te leveren op Kerstavond.
De leenhouder hield een beer en een stier ten behoeve van
het vee van zijn heerlijkheid.
WANDELKOOP
DOODKOOP
TQL
VONT
BESTE HOOFD
COLLATIE.
.
van de kosterij van de kapel te Erpelgem.
LEENHOF
.
het onvolledig leenhof nam hofversterking bij de mannen van
de heerlijkheid van der donckt aan wie ze ook hoofd haalden:
BRONNEN
. G.F. 3812 (1460) - 78 (1701 - 1757 - 1788) - fi9 (1788)

ERWETEGEM
zie Zottegem
men had er:
-'- Herrneis.
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ETIKHOVE
men had er:
- Drappendries
- Fiennes
- Ladeuze
- Overmalsak.
(Vervolgt)
DE PINTE.

J. van Twembeke.
"'11I'"""""'""'""""""""""""""

Een vonnis te Boelare in de 15e eeuw
Hoogbaljuw
burggraaf
laste

Adriaen

van

« Joes lyllareel

van

quetsene

van

campene

Sint- Winoksbergen,
alias

ende te wondene

es bloet / hem ghevende

uit naam
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