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WIEZE
St. Salvator.
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HET KADER.

Wieze, een gemeente van 548 Ha. of vroeger ruim 400 bunder, is
gelegen tussen Aalst en Dendermonde, nabij de Dender, aan een
oude baan, die langsheen de rivier beide steden verbond.

De omliggende gemeenten zijn Lebbeke, Baardegem, Moorsel,
Mespelare. Gijzegem, Denderbelle en Herdersem. Enkele wegen ver-
binden de gemeente met Moorsel, Baardegem, Lebbeke en Gijzegern.
Het dorpscentrum ligt nabij de westelijke grens. De voornaamste
gehuchten zijn: de Nieuwstraat, Molenstraat, Wolvenstraat, Het
Klooster, Boutegem. Kruisabeel, Schoverstraat, Hoeksken, Roeien,
Langerot en Triest. Zoals Moorsel, behoort Wieze tot het hofsysteem.
Verscheidene dezer wijken zijn tamelijk recent.

De voornaamste dorpsbeek is de Wiezebeek, die de grens vormt
tussen Baardegem, Lebbeke en Denderbelle, om verder in de Dender
uit te monden.

In zijn geheel genomen, vertoont Wieze, behalve het gedeelte
nabij de Dender gelegen, grote gelijkenis met de omliggende dorpen
Moorsel, Baardegem, Herdersera.

HET ONTSTAAN.

De Dualiteit en de abdij Lobbes.

Zoals Moorsel, bestond Wieze vroeger uit twee delen: Wieze-
Kapittel, aan het O.L. Vrouwkapittel van Dendermonde toebehorend,
en Wieze, deel van het Land van Aalst, behorend tot 's Graven pro-
pre dorpen.

Elk van deze delen besloeg ongeveer de helft van de parochie.
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Dr. J. Lindemans veronderstelt dat deze indeling ontstaan is,
hetzij als gevolg van een uitwisseling van grondgebied met Wichelen
om aan de graven van Aalst een toegang op de Schelde te geven,
hetzij als gevolg van ëen persoonlijk bezit - afgeleid van de eigen
terminologie {('s Gravan propre dorpen» - door de heren van Den-
dermonde uit hoofde van hun verwantschap met de Graven van
Aalst (1). Wij menen hiermede niet akkoord te kunnen gaan en
stellen een andere verklaring voor.

Ons inziens gaat de verdeling van Wieze veel hoger op, nl. zoals
wij verder zullen aantonen, tot de tijd dat enerzijds de abdij van
Lobbes en anderzijds St. Baafs van Gent er domeingoederen bezaten
en dan komen wij minstens tot de Karolingische tijd, toen er van de
Graven van Aalst en de heren van Dendermonde nog geen sprake
was. Wij menen zelfs te mogen opklimmen tot Sint-Ursmarus, wiens

. missionering in deze gewesten niet wordt betwist.
In die periode of kort daarna verwierf de abdij Lobbes rond

Aalst en Dendermonde twee zeer voorname domeincomplexen : het
ene, in 'het latere Land van Dendermonde gelegen: het oude Baas-
rode, later onderverdeeld in St. Amands-Baasrode, St. Ursmarus-
Baasrode, O.L. Vrouw-Baasrode (Mariakerke) en St. Gertrudis-
Baasrode (Vlassenbroek) ; het andere omvattend Moorsel (Gever-
gem), Wieze, Herdersem en Aalst.

In het oudst gekende polypticon van de abdij Lobbes van 868-69,
worden onder de' bezittingen volgende villae in de Pagus Bragbaten-
sis vernoemd, aan de ene zijde: Alosta, Hardigesheim, Geveringe-
heim (2); aan de andere zijde Baasrode. Van dit tweevoudig domein
bleef er in de 11e eeuw omzeggens niets meer behouden 'dan de her-
innering. Al deze domeinen waren in het bezit gekomen ofwel van
de heren van Dendermonde, ofwel van die van Aalst, die ondertus-
sen de opvolging van Lobbes hadden overgenomen en dit sinds de.
oprichting van de rivierburchten van Ename, Oudenaarde, Aalst,
Dendermonde, Bornem en enkele kleinere plaatselijke motten, in de
~O·eeuw door keizer Otto II ter verdediging van de rijksgrens bevo-
len (3).

Wij maken van deze gelegenheid gebruik om de bijzondere aan-
dacht te vestigen op deze burchten. Door de meeste historici werd
bijna uitsluitend de aandacht gevestigd op Ename en Oudenaarde en
veel minder op de hoger op de rivier gelegen burchten. Deze waren
o.i. van niet geringer belang. De oprichting van de Landen van
Aalst, Dendermonde en Bornem, houden rechtstreeks verband met
de verdedigingspolitiek van keizer Otto H, die hij te Ename voerde.
Vermelden wij dat naast de gekende burchten een aantal kleinere
- motten - opgericht werden, o.a. te Denderleeuw, Zwijveke,
Wieze-Herdersem (Ham) en dit langsheen de Dender.

(1) ,J. Lindemans, Het oude Land van Dendermonde, blz. 22, 24-25.
(2) J. Warichez, L'abbaye de Lobbes, p. 188-189. - P. Bonenfant, Le Pagus

du Brabant, p. 48-50 - J. Vos, L'abbaye de Lobbes, t. lI, p. 241.
(3) F. Ganshof, Les origines de la Flandre impériale, ASRAB, t. XLV, 1942-

43,p. 161-164. .'
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In dit historisch kader dient enerzijds het ontstaan en ander-
zijds de tweeledigheid van Wieze gezien te worden.

De grote vraag is: in het Polypticon van 868-69 worden wel
Aalst, Herdersem en Gevergem genoemd, maar noch Wieze, noch
Moorsel. Welke verklaring hieraan geven?

Merken wij vooraf op dat dit polypticon slechts de toenmalige
toestand weergeeft. Inderdaad een nota in de rand van het hand-
schrift, wellicht van later, zegt: Antiquitates nostrae, f. 48 dicunt
polypticon sive descriptionem villarum factam jussu dicti Lotharii
anno 866, villarum scilicet quae residuae fuerunt post dissipationem
bonorum factam per Hucbertum, impium invasorem et fratrem Tiet-
bergae conjugis dictyi Lotharii. » (4). Derhalve zou het hier slechts
gaan om de overgebleven goederen. Door toedoen van Hucbertus
zou ons deel verloren zijn gegaan.

Wij verklaren ronduit dat o.i. ook Wieze, zoals wij hebben be-
wezen voor Moorsel, oorspronkelijk behoorde tot het oude domein
van Lobbes.

Enerzijds is Wieze gelegen tussen Gevergem (Moorsel ) en Her-
dersem, beide van ouds gekende bezittingen van Lobbes, en volgden
parochie en gemeente tot aan de Franse Omwenteling dezelfde evo-
lutie; anderzijds stellen wij een gelijkaardige verdeling als te Moor-
sel vast. Zelfs beider parochiepatronen zijn dezelfde, St. Salvator. In
latere tijden hadden Wieze en Moorsel éénzelfde schepenbank, waar-
van drie schepenen door Wieze en vier door Moorsel-Kapittel en
Gevergem werden verkozen. Dit werd vastgelegd door de keure van
Robrecht van Bethune in 1264 (5).

Uit al deze gegevens menen we te mogen opmaken dat gans dit
complex van parochiën samen hoort sinds de oudste perrode van het
parochiewezen in deze streek. Zij hebben een gemeenzaam ontstaan
en een gelijke ontwikkeling gekend doorheen de tijden.

Als eerste vaststelling noteren wij de ligging van de verscheidene
dorpscentra: Wieze, Herdersem en Denderbelle vertonen een iden-
tieke dorpsvorming.

De drie dorpscentra liggen niet, zoals wij op het eerste gezicht
zouden verwachten, op de voornaamste baan, d.i. de baan van Den
dermonde naar Aalst, maar op enkele afstand ervan.

Uit deze vaststelling leiden wij onmiddellijk af dat niet de.baan
determinerend is geweest voor de vorming van de onderscheidene
dorpscentra, met het gevolg dat deze centra ouder moeten zijn dan
de baan, zo niet had de baan logischerwijze aanleiding gegeven tot de
vorming. De historische bevindingen te Dendermonde bevestigen dit
trouwens, aangezien Dendermonde eerst in het begin van de 11e eeuw
voornaamheid heeft verworven.

Ziehier hoe het dorpsbeeld zich voordoet in deze parochiën: een
kerkstraat, die het dorpscentrum met de baan verbindt, loopt er in

(4) J. Vos, L'abbaye de Lobbes, p. 418.
(5) O. Reyntjens, Geschiedenis van Moorsel, blz. 68-70.

Cours d'histoire Nationale, 't, H, p. 741.
Mgr. NemÎcht,
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een halve kring rond de kerk, om nadien op een verder afgelegen
wijk de baan van Dendermonde te bereiken. Verder vermelden wij
de ligging tegenover de Dender, nl. op het hoogste punt van de omge-
ving, 10 à 11m., tot 10à 20 m. en dit zo dicht mogelijk bij de rivier.

Afscheidingsbeken, in de vorm van dijken, beschutten in kring-
vorm de drie centra. Wij kunnen ze dus Denderdorpen noemen zoals
Leest, Heffen, Hombeek enz. Zennedorpen zijn, met dit verschil dat
deze laatste steeds een overgang over de Zenne bieden en de drie
eerste niet. Bovendien vinden wij in deze dorpen tussen Dender en
dorp de burchten boven op een motte te midden van water. Zij staan
er gans afgezonderd van de bevolkingskernen.

Ook de veldenverdeling vertoont er analoge kenmerken. Nabij
de Dender zijn de meersen en weiden; verder op, de velden; links van
het dorp: het Hofveld, het Molenveld, het Voorste-, Middelste- en
Achterste veld enz.; rechts van het dorp de kouters: de Molenkouter,
de Kluiskouter, de Herenkouter, de Steenkouter enz., en veel verder
de bosstreek.

Uit deze gegevens menen wij de volgende afleidingen te mogen
maken: noch de Dender, noch de baan van Aalst op Dendermonde,
hebben determinerend ingewerkt op de vorming van de dorpskom
van voornoemde gemeenten. Aldus ontstonden weliswaar enkele ge-
huchten langsheen de baan, doch alle zijn van latere datum, b.V. ten
Beldeken en de Kluis te Herdersem; de Nieuwstraat te Wieze; de
Hoogstraat, de Kapelle en de Hoogbrug te Denderbelle. Ons inziens,
is alleen het oorspronkelijk hof determinerend geweest om een
dorpscentrum aan te leggen en de kerk om het uit te breiden. Dit
klopt dan ook best met het gehuchtensysteem van gans dit gewest.
Al deze gemeenten tellen talrijke wijken met doorgaans een hof als
oorsprong. Het voornaamste hof, het best van al gelegen, dichtbij de
meersen en de Dender, op het hoogste punt, te midden van de oude
culturae en Frankische velden, met heide en bossen in de achter-
grond, groeide aldus van nature uit als het centrum bij uitstek van
de omgeving. Daar ontstond dan ook de villa kerk, weldra dorpskerk
geworden. In dezer omgeving vinden wij ook de dorpskastelen, ge-
woonlijk in de meersen gelegen, omgeven door brede sloten, ware
moddernesten, zoals Dom Podewijn getuigt in zijn Vitae S. Gudulae,
beschut tegen alle mogelijke indringers. Het valt waarlijk op bij het
onderling vergelijken van de dorpskommen van Herdersem, Wieze
en Denderbelle, hoezeer ze van uitzicht en algemene configuratie op
mekaar gelijken. Hun ontstaans- en zelfs hun ontwikkelingaperiode
is dus dezelfde geweest. Eeuwenlang liep hun geschiedenis parallel.

Vergeleken met Moorsel en in verband gesteld met hun bezit
door de abdij van Lobbes, treden echter nog andere aspecten op het
voorplan.

In de eerste plaats stellen wij, bij nader vergelijken, onmiddellijk
vast dat de kerkpatronen dezelfde zijn. Wieze en Moorsel hebben
St. Salvator als beschermer, Herdersem heeft O.L. Vrouwen Dender-
belle St. Martinus. Men zou zeggen dat zij aldus de rangorde van
hun ontstaan willen aanduiden: Moorsel, St. Salvator - de 'oudste,
uit de tijd van St. Goedele; Sint-Salvator Wieze door filiatie met
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Moorsel, uit de so_ge eeuw; O.L.Vrouw, de tweede, uit de tijd van
Lobbes, uit de So_ge eeuw, en ten slotte, St. Martinus uit de
10"-11"eeuw, door verwantschap met de burchtheren van Dender-
monde.

Zonder de juistheid van deze vooropstelling te durven garande-
ren, merken wij nochtans een onbetwistbaar verband op. Verder
heeft Wieze eenzelfde indeling als Moorsel. Wij hebben Wieze-Kapit-
tel en Wieze-Land van Aalst.

Wieze-Kapittel en Moorsel-Kapittel hebben dezelfde schepen-
bank. Hiertegenover behoort Herdersem uitsluitend tot het Land van
Aalst, en Denderbelle tot het Land van Dendermonde. Dit veronder-
stelt een vastere en veel langere samenhang van Wieze en Moorsel
dan de twee voornoemde dorpen.

Herdersem, oorspronkelijk ook een deel van het domein van de
abdij van Lobbes, ging over naar de heren van Aalst. Denderbelle,
waarschijnlijk in de oudste tijden in het bezit van St. Baafs van
Gent, ging naar de heren van Dendermonde. Parochiaal echter bleef
hun oorspronkelijke eenheid doorheen de tijden verbonden, met Af-
fligem als gemeenschappelijke patronus. Dit patronaat is, ons inziens,
het litteken van hun gemeenzame oorsprong. Als ander litteken note-
ren wij de grenzen van de vier voornoemde parochiën. Over gans
hun lengte werden de natuurlijke hinderpalen, de beken en de Den-
der gevolgd. Tussen twee beken in, werd een lijn getrokken. Deze
natuurlijke grenzen, die doorgaans de ene moederparochie van de
andere scheiden, zijn zeer oud en wijzen op een gemeenschappelijk
ontstaan. Voegen wij hieraan toe dat, luidens de overlevering, Moor-
sel - bepaald Gevergem - het hoofd is geweest van zeven dorpen
en dat er te Wieze en te Herdersem zelf een overlevering bestaat,
die Moorsel als de moederparochie aanduidt.

Al deze gegevens te zamen genomen, menen wij de volgende stel-
ling te mogen vooropzetten:

Moorsel is de moeder parochie van Wieze, Herdersem, Dender-
belle en hun respectievelijke afhankelijkheden.

De evolutie geschiedde, ons inziens, op volgende wijze: Het oud-
ste en voornaamste centrum is Moorsel. Daarrond vinden wij ver-
scheidene villae : Gevergem (Moorsel), Boutegem. Wieze, Herdersem,
alle tot het domein van Lobbes behorend, en Denderbelle, in het be-
zit van een andere domeinheer. Gevergem en Boutegem. dicht bij
mekaar gelegen, kregen een eigen kerkje; Herdersem, Wieze en Belle,
langsheen de Dender, eveneens.

Van alle zijn Wieze en Herdersem, ons inziens, de oudste afhan-
kelijkheden.

Wieze:
1) omdat doorheen Wieze een transietweg over de Dender liep, die

Henegouwen met de Schelde te Baasrode en zo, langs de stroom.
met Antwerpen verbond; (6)

Rl Fr. De Potter, Wieze, blz. 44

165



2) omdat Wiéze de oudste parochietitel van de moederkerk, St. Sa1-
vat or, erfde;

3) omdat het te gelijkertijd en op dezelfde voet vernoemd wordt in
de overdrachtakte van 1105 van Moorsel aan de abdij van Affli-
gem.

Gelijk met Wieze komt vermoedelijk Herdersem en later Den-
derbelle. Zoals wij reeds vermeldden, is de parochiepatroon O.L.
Vrouw, een zeer oude parochietitel en 'te Lobbes eveneens in grote
eer, hiervan de uitdrukking.

Bij de vooropstelling van deze hypothese steunen wij:

1) op de vermelding van Herdersem in het polypticon van Lobbes
van 868-869;

2) op het bestaan van een van ouds gekend ridderlijk geslacht, de
ridders van Herdersem, in de 11e eeuw nauw verwant met de
abdij Affligem. Dit treffen wij te Denderbelle niet aan. Hier wa-
ren en bleven de heren van Dendermonde zelf de rechtstreekse
bezitters;

3) op de verdere afstand van Denderbelle van de Moederkerk;
4) op het niet bekend zijn van een oorkonde uit de 12" eeuw, waar-

door Affligem er het patronaat verkreeg, hetgeen wel schijnt te
wijzen op een latere emancipatie als gevolg van een laat ont-
staan.

. Wieze
- begin g" e.
- villakerk

Gevergem
- begin ge e.
- villakerk

Herdersem
- begin go e.
- villa kerk

Denderbelle
- 10-11" eeuw
- villakerk

Tot hier de studie van het ontstaan van Wieze-parochie, die te
gelijk een antwoord geeft op de drie klassieke vragen: wanneer,
hoe en waar ontstond de parochie?

Samenvattend kunnen wij de ontstáanspericde als volgt schet-
sen:

Moorsel, Moederparochie .

DE VERDERE ONTWIKKELING.

Staat de eenheid van de parochie Wieze vast en wordt deze voor
het eerst in de oorkonde van 1105 aan de abdij Affligem vermeld, dan
blijft nog het probleem van de tweeledigheid op burgerlijk gebied.
Hierover vinden wij enkele gegevens in een oorkonde van 1108 en
de keure van 1264. De ontleding van deze drie oorkonden zal hierom-
trent nadere gegevens verstrekken.

De oorkonde van 1105 bevestigt de eenheid van Wieze op paro-
chiaal gebied. Er is slechts spraak van één « altare de Wiensen », dat
op gelijke voet staat met Moorsel, eveneens op burgerlijk gebied
tweeledig. Alles loopt parallel in beide dorpen. Deze eenheid toont
aan dat de burgerlijke tweeledigheid ongetwijfeld van latere datum
is dan de parochie, waar wij anders eveneens twee parochiën hadden
gehad, elk gebaseerd op een domeingoed zoals dit hoorde' in die
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periode. Hierdoor wordt de tijdspanne van de verdeling enigszins
omschreven tussen het begin van de ge eeuw - het onstaan van de
parochie - en het einde van de 11°eeuw, wanneer wij voor het eerst
de tweeledigheid vaststellen.

Wanneer wij in 1105 over de overdracht van het altare de Wien-
sen horen, ziet de toestand er als volgt uit: Bisschop Odo van Kame-
rijk maakt de parochie vrij en los van de persona personatus. Dit be-
duidt dat de parochie voortaan niet meer zal beheerd worden door
een eigen kerkheer, maar onder het patronaat van een geestelijke in-
stelling, nl. Affligem, wordt geplaatst. Elke band met een eventueel
wereldlijke heer wordt aldus verbroken; de benoeming van de bedie-
naar komt voortaan langs Affligem om rechtstreeks aan de bisschop
van Kamerijk toe; het toezicht op de bedienaar wordt geregeld door
de bisschoppelijke capitulaire verordeningen en de synodale verga-
deringen; ook het parochiaal patrimonium wordt hierdoor gevrij-
waard van verdere inpalming door lekenheren. De nieuwe patronus,
Affligem, zal voortaan als rechtstreekse vertegenwoordiger van de
bisschop, het toezicht uitoefenen (7).

Wie voordien de kerkheer was wordt zoals' in de meeste oorkon-
den van dit slag, niet gezegd, of beter, hij wordt systematisch ver-
zwegen. Nochtans vermoeden wij dat het wel best het plaatselijk
riddergeslacht is geweest. Dit vloeit voort uit latere gegevens. Uit de
12"eeuw kennen wij verscheidene namen van milites de Winsa, zon-
der nadere gegevens. Van latere datum hebben wij dokumenten, door
Beda Regaus in zijn Bona et Jura Abbatiae Hafflighemensis vermeld,
die aantonen dat dit ridderlijk geslacht medezeggen behield in het
beheer van de Kerkfabriek en de H. Geesttafel van de parochie. Hun
akkoord was vereist voor de aanstelling van de beheerders dezer in-
stellingen. Ook de cottatio sacelli Beate Mariae Virginis behoorde hen
eveneens toe. Met tussenpozen beweerden zij ook medezegging te
hebben in het begeven van de kapelanie-van Sint-Laurentius en an-
dere beneficiën. Hun aanspraken werden steeds afgewezen door de
abdij Affligem. Aldus een brief van Johannus ,dominus de Wiese van
1313super renunciaciane ju ris conferendi aJiqua beneficia in ecclesia
de Wiese, ab anticessoribus fondata (8).

Deze tussentijdige betwistingen tussen Affligem en de plaatse-
lijke heren tonen o.i. aan dat wij naar alle waarschijnlijkheid de
oude eigenkerkheren van Wieze bij het plaatselijk riddergeslacht
moeten zoeken, meer nog dan bij de graven van Aalst, onder wiens
gezag de milites de Wieze stonden en wiens deel te Wieze ze beheer-
den.

In de oorkonde van 1105merken wij verder op dat Moorsel eerst
wordt vernoemd en dan Wieze, alhoewel beide hier onafhankelijk
van mekaar staan; toch merken wij nog steeds de voorrang van het
oudere Moorsel. Dit geldt ook voor soortgelijke oorkonden van
parochieaandrachten aan Affligem nl. voor Hekelgem. Essene en
Ukkel-Vorst. Latere gegevens bevestigen dat in zulke gevallen de
namen van deze parochiën niet lukraak in een volgorde werden ge-

(7) Eo De Marneffe, Cartulaire d'Afflighem, p. 28-30.
(8) RA, KA, Cartularium van Affligem, nO 4623, F. 33r.
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plaatst, maar wel als een teken van voorrang van de ene op de an-
dere. De latere bediening wijst dit uit. Meermaals in de 12- en 13-
eeuw noteren wij dat de bedienaar van de eerst vermelde parochie
tegelijkertijd de nabijgelegen parochie bedient ten tijde van gebrek
aan bedienaars. Het zijn al zovele littekens van vroegere toestanden.

Vermelden wij nog dat de collatio altaris de Wiese herhaaldelijk
aan de abdij Affligem werd bevestigd in 1199 en 1148 (9). De twee
andere oorkonden van 1108 en 1264 zijn de getuigen van de tweele-
digheid van Wieze.

Deze van 1108 is bijzonder interessant. Het gaat er om de gift
van Ringotus Calvus (de Kale), echtgenoot van Adelwidis, heer van
Dendermonde, in 1106 overleden (10). Deze gift wordt op aanvraag
van Adelwidis door Odo, bisschop van Kamerijk in 1108 door een
brief bekrachtigd. Hierdoor worden zes kanunnikale prebenden in de
kerk van Dendermonde gesticht en tot onderhoud hiervan de inkom-
sten van de parochiën Opwijk en Lebbeke gevoegd. Bovendien wordt
de ecclesia Teneramondensis ontheven ab omni persona, omnique
venatione laica, geëmancipeerd (emancipavimus) et canonleis ejtus
ecclesiae canonicam Iibertatem assignamus.

Voor wat Wieze en Moorsel betreft lezen wij er het volgende:
(( Praefaetae ecclesiae allodio de Winsia in campis. in silvis, in pratis;
de Morsele in campis, in silvis, in pratis, de Ghelverghem, in campls,
in silvis, in pratis, cum omni justicia terrae et silvae, libere et integre
confirmamus solis canonleis usibus profitura. Praeterea quaecum-
que, a quibuscumque in terris, in silvis, pratis seu in aliis possessie-
nibus praefatae ecclesiae oblata sunt vel in posterum offerri conti-
gerit, modis omnibus ad canonicorum usus permanere, acconservari
decernimus.)) (11)

Deze oorkonde is van het grootste belang' voor het rechtstatuut
vim dit gedeelte van Wieze:

1) het is allodiaal goed van de heren van Dendermonde. Dit bete-
kent dat het tot het patrimonium van deze heren behoort. Voor
Moorsel en Gevergem wordt van allodiaal goed niet gesproken.
Dit onderscheid doet ons veronderstellen dat de oorsprong van
de hiervermelde goederen verschillend is. Als allodiaal goed
schijnt het bezit van dit gedeelte van Wieze voor de heren van
Dendermonde ouder te zijn dan dit van Moorsel. Gevergem in
het polypticon van Lobbes van 868-69 lijkt ons hiervan een aan-
duiding te zijn, waar Wieze er niet meer bij is. Reeds toen moet
Wieze reeds in een losser verband gestaan hebben tegenover de
abdij, alhoewel dit verband onomstootbaar vast staat, gelet op de
historische samenhang doorheen alle wederwaardigheden van de
tijden. De heren van Dendermonde zijn bijgevolg vroeger en ge-
makkelijker in het bezit van Wieze gekomen dan van Moorsel

(9) E. De Marneffe, o.c., p. 48-52 en 121-123.
(10) In het Obituarium van het O.L. Vrouwkapittel vernoemd als: (( Anno

gracle 1106 obiit Ringotus Calvus, fundator hulus ecclesiaen,
(1l) A. De Vlaeminck. Cartulaire de la ville de Termonde, p. 48-52 en 121-

123. - Lindaenus, De Dener arnunda, blz. 11, c. 3.
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en Gevergem. Dat dit goed uit het oude huis van Dendermonde
komt en niet van Ringoot, weten wij door Adelwidis, dochter van
Daniel van Dendermonde. Algemeen wordt aangenomen dat de
heren van Dendermonde afstammen van de kasteleinen van
Gent, de advocati va'n de St. Baafsabdij. Aldus, menen wij, dat
het bezit van dit allodium veel hoger opklimt dan het einde van
de 11" eeuw, aldus komt nogmaals de vraag ter sprake: heren
van Dendermonde, advocati van St. Baafs tegenover heren van
Aalst, advocati van St. Pieters van Gent, en komen wij terug op
de verdeling van het ganse complex dorpen: Moorsel, Wieze,
Herdersem, Denderbelle. Het draait steeds om hetzelfde en dit is
vooral een merkwaardig feit: Gent-St. Pieters-Aalst en Gent-
St. Baafs-Denderrnonde. In onze monografie over Moorsel kon-
den wij hiervan een tastbaar litteken vernielden in verband met
de wijk Waver, waar St. Pieters nog in de 13e eeuw goederen
bezat, gedeelte dat naar Aalst overging. Wij veronderstellen der-
halve dat het ganse probleem Moorsel-Wieze ook daarmede ver-
band houdt. Dit brengt ons tot punt 2.

2) De reeds zo zeer besproken tweeledigheid van Wieze-Moorsel.
In deze oorkonde hebben wij voor het eerst een dokument dat
ons het bestaan verzekert van het ganse complex: Wieze en
Moorselkapittel. Dit complex gaat minstens terug tot de 11e èeuw
en het oude huis van Dendermonde. Daarenboven zien" wij dat
het voor elk gedeelte - Wieze-Moorsel en Gevergem - bestaat
uit velden, bossen en weiden. Dit veronderstelt een domein en
wel degelijk een georganiseerd domein dat terugslaat op het ge-
heel van Wieze-Moorsel en Gevergem. Wij lezen toch zeer dui-
delijk: cum omni justicia terrae et silvae. Deze zinsnede slaat op
al wat voorafgaat. Derhalve mogen wij besluiten dat hetgeen wij
zullen terugvinden in de keure van 1264 voor hetzelfde domein,
wellicht niet in dezelfde rechtsvorm, reeds bestond vóór 1100.
Cum omni justicia terrae et silvae betekent wel degelijk: er
bestaat nu een rechtsstatuut. dat uitgeoefend werd door een
schepenbank, voortaan overgedragen aan het kapittel van Den-
dermonde.

Samenvattend kunnen wij volgende vaststellingen uit de oor-
konde van 1108noteren:

1) Wieze en Moorselkapittel gaan terug tot het oude huis van Den-
dermonde-Gent, advocati van St. Baafs;

2) Wieze-Moorsel-Gevergemka.pittel vormen sinds de oudste tijden
één geheel, één domein;

3) Dit domein bezat ook een eigen justicia, eigen schepenbank;
4) Wieze als allodiaal bezit, behoorde vóór Moorsel en Gevergem

aan het huis van Dendermonde.

De heren van Dendermonde hebben het niet bij de gronden, ge-
laten, maar ook uitgebreid tot het parochiaal inkomen, dit in de eer-
ste plaats tot de tienden. Beda Regaus verhaalt ons hierover het vol-
gende: . . ., .

« N 1670: de parochie, groot 400 b, waarvan lQO,b. .in meer-
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schen, bogaerde, hoffsteden en boschagie, soo datter blijven 300 b.
thiende : de kercke daervan 33 a 34 b., soo blijft 266 a 267 b. waer
den pastor ontvant 1/3, t'capittel (van Dendermonde) 1/3, Haffli-
ghem 1/3. Nochtans sou Hafflighem maar tiende treeken uit 52 b. 2 d.
15 r. of den 11"schoof » (12).

Bij nader toezicht stellen wij het volgende vast: In Wieze-Land
van Aalst delen Affligem en de pastoor de tienden « ab omni memo-
ria» (13).
. In het deel Wieze-Kapittel heeft de pastoor een derde van de
tiende, het Kapittel van Dendermonde een derde en de kerk het
andere derde. De novale tiende behoorde geheel aan de pastoor
volgens de gewoonte. Elk heeft er zijn eigen distrikt.

Dit verwijst o.i. nogmaals naar onze stelling dat de kerkheren
wel degelijk uit het Land van Aalst komen, daar ab omni memoria
Affligem aldaar slechts deelt met de pastoor, zodat pastoor en patro-
nus of oude kerkheer slechts één geheel vormden, waar in Wieze-
Kapittel het gaat om twee derden aan de patronus (pastoor en kerk)
en een deel voor Dendermonde, voortkomend van het geslacht Rin-
goot.

De vraag blijft nu : van waar en wanneer hadden de heren van
Dendermonde dit goed? Om als allodiaal goed beschouwd te worden
rond 1106moet het eerstens zeker hoog opklimmen en tweedens voort-
komen van een oorspronkelijk allodiaal bezit. Dan blijft er o.i.
slechts een verklaring: van het allodiaal bezit van Lobbes. Kwam
het voort van een ander lekengeslacht dan ware het ongetwijfeld
feodaal bezit geweest. Dit brengt ons meteen tot de vraag: van wan-
neer? Hierop kunnen wij niet anders antwoorden: uit de tijd van
de opkomst van de burchtheren van Dendermonde en dan noemen
wij meteen het einde van de ge of eerste helft van de 10° eeuw, toen
door keizer Otto II de Schelde-Denderlijn werd aangelegd als be-
scherming voor de westelijke grens van zijn rijk. Dan hebben we
meteen ook de datum van de verdeling van Wieze en Moorsel in
Wieze-Dendermonde en Wieze-Aalst. Dit al geschiedde ten nadele
van de abdij Lobbes, die aldus haar domein kwijtspeelde.

Een laatste opmerking in verband met de oorkonden van 1105en
1108.Het is opvallend dat beide oorkonden omzeggens teruggaan tot
hetzelfde jaar 1105, zodat men mag gewagen van gelijktijdige rege-
ling van Wieze-Dendermonde en Wieze-Aalst. Al wat Wieze-Aalst
aangaat komt aan Affligem plus een medezeggen voor wat de tien-
den betreft in Wieze-Kapittel. Al wat Wieze-Dendermonde betreft
gaat naar het O.L. Vrouw kapittel. Dit doet ons zelfs denken aan de
toestand die ontstaan is met de abdij Affligem bij de wederoprichting
in de 19o eeuw, waar wij eveneens een probleem kregen Affligem-
Dendermonde en Affligem-Aalst.

Dan hebben wij nog de derde oorkonde, de keure van 1264.Deze
is de officiële bekrachtiging van het oude statuut, in 1108 vermeld,
met dit verschil dat het oude domaniaal statuut wordt aangepast aan
de nieuw verworven vrijheden van de onderdanen. Sindsdien mogen

(12) Beda Regaus, Bona et jura, p. 400.
(13) Idem, O.C., p. 399.
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wij gewagen van de « Vrijheerel ijckheden van Moorsel, Geverghem
ende Wieze Gapittel », zoals ze in latere tijden bekend stonden met
eigen Meier, schepenbank en zegel (14).

Deze keure is van het grootste belang voor de geschiedenis van
Wieze-Moorselkapittel, dat toch een voornaam deel van deze ge-
meente besloeg, zodat wij menen ze hier terug te mogen afdrukken.

Zij kwam tot stand als gevolg van betwistingen tussen graaf Ro-
brecht van Bethune, « comes Flandriae primogenitus, Atrebrebaten-
sis advocatus, Betuniae et Tereramundus dorninus » en het O.L.
Vrouwkapittel van Dendermonde (15).

De vrij ernstige betwisting liep over verscheidene punten:

1) over het patronaatsrecht over de kerk van Dendermonde, dat de
graaf beweerde hem toe te behoren - in qua jus patronatus dig-
noscitur obtineri;

2) supra justicfis terrae et tenementi ac etiam hospitum dietorum
canonicorum in Moorsele, Gheverghem et in Wiese controver-
sia non modica verteretur ».

Verscheidene woorden vergen een nadere verklaring:

1) super Iusticiis, dit betekent de afbakening van de onderscheidene
rechtspraken, deze van de heer van Dendermonde en het Kapit-
tel of meer bepaald de bevoegdheid en omvang van beider sche-
penbanken en laathoven. Deze worden nader omschreven in de
terrae, tenementa en hospites.

2) Terrae et tenementa duiden op twee verschillende rechtsta tuten,
voortvloeiend uit de rechtstoestand van de gronden zelf, dit vol-
gens de toenmalige middeleeuwse opvattingen. Aldus zijn de
terrae de gewone gronden - het meerendeel -, die de gewone
heerlijke rechtspraak volgen en meestal aan laten toebehoorden.
Het gaat hier zeker niet om leenmannen, maar onderdanen in
allodiale gronden.
Tegenover deze eerste genoten de lieden van tenementa een be-
voorrecht "statuut. De tenementa zijn de gekende tenuren of
hoven, hovelien of mansihouders, bewerkers van een domein-
land, oorspronkelijk ter grootte van 12 bunder, later in helften,
vierden of meer onderverdeeld. Dit waren in het dominiaal tijd-
vak uitgegeven gronden, niet rechtstreeks door de heer uitgebaat,
maar waarvoor de houders bijzondere werkprestaties en vergoe-
dingen aan de heer verschuldigd waren (15).

3) Een derde justicia gold voor de hospites dictorum canonicorum.
Deze term komt eerder zelden voor in de middeleeuwse teksten.
Letterlijk vertaald betekent het: gasten, vrienden in het domein
van Moorsel-Cevergern-Wieze. Welke hun juist statuut was, we-
ten wij niet. Wij vermoeden dat het hier gaat om een soort
familia ecclesiae in de aard van de Sint-Pietersmannen te Leu-
ven, beschermd door hun verbondenheid met de kerk, het kapit-
tel, gekend te Dendermonde als « Ganonicxmannen ».

(14) O. Reyntjens, O.C., blz. 68-70, afdruk van de keure van 1264. - L.A.Warn-
hoenig, Histoire de la Flandre, t. H, p. 242.

(15) J. Verbesselt, Oude Cijnsen en Munten, blz. 4-7.
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Samenvattend merken wij in het domein Moorsel-Wieze drie wel
onderscheiden rechtspersonen: gewone lieden of laten, hovelieman-
nen en kerklaten; elk met een aan de grond verbonden statuut. Deze
vaststelling is van uitzonderlijk belang voor ons domein Moorsel-
Wieze, daar wij juist hierdoor rechtstreeks aansluiting vinden bij
alle soortgelijke domeinen, zoals deze van de abdijen Nijvel, Sint-
Baafs enz. Meteen gaan wij vrij vlug over naar de oude Karolingi-
sche domeinen, waarvan dit van Lobbes alhier niet onbekend is.

De controversia non modica werd bijgelegd na een geding, dat
voorafgaande onderzoekingen had gevergd en de tussenkomst van
goede lieden. « Tandem pro tranquill itate et pace dictae ecclesiae, et
utilitate communi, SUPER PRAEMISSIS, POST INQUISITIONEM
LEGITIMJEM inde tactam, inter nos et dictos crnnomicos veterarum
prebendarum, MEDIANTIBUS BONIS viris paciticatum et composi-
tum tuit amicaliter hunc in modum ».
1. Canonici praedicti debent in locis praedictis ponere Majorem et

scabinos septem, homines boni testimoniiet bonae tamae; et eos
deponere et alios substituere quotiescumque opus tuerit, prout
hactenus observatum.

De aanstelling en afzetting van de meier en zeven schepenen is
dus niets nieuws. Het is slechts een bevestiging van bestaande toe-
standen: prout hactenus observatum, zegt de tekst. Dit bestond
reeds vóór 1108.

Uit latere gegevens vernemen wij de samenstelling van de sche-
penbank: 3 voor Wieze, 4 voor Moorsel-Gevergem.

2. Dicti vero Major et scabini intra octiduum post receptionem suam
et etiam antequam aliquod judicium faciendum procedant, tenen-
tur venire ad Teneramundam, et ibidem jurare coram Domino
Teneramundensi vel ejus Baillivo, sive serviente, qui praesems
tuerit, quod ipsi jura domini Teneramundensis in iis, quae ad
ipsum spectant in dictis Iocis, secumdum legem et judicium bona
fide serviebunt.

De meier en schepenen zullen binnen de acht dagen na hun
aanstelling en vooraleer enig oordeel te vellen, te Dendermonde ko-
men om er voor een afgevaardigde van de heer de eed af te leggen
dat ze het recht van de heer in voornoemde plaatsen, voor zover het
hem toekomt, zullen uitoefenen. Dit betekent dat ze naast hun sta-
tuut van Kapittelrechters ook nog onderworpen blijven aan de heer
van Dendermonde, maar dit zal in volgende schikkingen nader om-
schreven worden.

3. Dicti vero scabini ad submonitionem et adjurationem majoris sui
praedicti possunt et debent placitare de omnibus forefactis et
infractus, quae evenerint in toets praenominatis supra terram et
tenementum dictorum canonicorum.

De schepenen zullen recht spreken na dagvaardiging van hun
meier, over alle misdrijven en breuken, die voorkomen uit hoofde
van de terrae en tenementa. Nogmaals wordt de nadruk gelegd op
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deze twee rechtstatuten, verbonden aan de grond. De meier IS het
hoofd van de bank, maar de schepenen spreken recht. Hun aantal
wordt niet bepaald, maar uit latere gegevens weten wij dat ze met
hun zeven waren. waarvan drie uit Wieze en vier uit Moorsel-Gever-
gem.

4. At quod quallibet emenda in causa hereditatis, pro qua dictis cano-
nicis tres solidi Bruxellenses ab antiquo solebant in dictis locis
adjudicari, in eodem statu [udieabltur, et illa emenda trium soli-
dorum Bruxellensium debet esse totaliter dictorum canonicorum.

Wat betreft de overdracht van erfelijkheden of erfgronden werd
van ouds 3 solidi Brussels aan de kanunniken toegewezen. Dit zal
hen in hun domein behouden blijven. De heer behoudt hierop dus
geen enkel recht.

5. Terra vero et hereditatis, si qua fuerint, quae per aliquod forefac-
tum vel alia de causa alicui, vel aliquibus fuerint adjudicatae,
erant totaliter dictorum canonicorum.

Indien terrae, landen of erfgoederen uit hoofde van een misdrijf
of andere oorzaak verbeurd verklaard worden, zullen ze geheel aan
de kanunniken toekomen. Ook hier verzaakt de heer aan een voor-
recht dat hem kon toekomen.

6. Omnes autem aliae emendae eet exauciae tam denariorum quam
cathallorum, quae in locis praedictis judicantur et evenerint, erunt
partibilis inter nos et canonlees praenotatos, ita quod nos inde
medicatatem habebunt.

Alle andere overdrachten of boeten in geld, die 'in bedoelde
plaatsen zullen geschieden, zullen gedeeld worden tussen de heer en
de kanunniken, elk de helft.

7. dura vero emptionem et venditionem tenementi sui in dictis locis
totaliter remanebunt.

Alle rechten van aankoop en verkoop van hovelien in voorge-
noemde dorpen blijven alleen aan de heer.

8. Sed notandum quod de omnibus forefactis et intracturis in locis
praedictis evenientibus, supra terram et tenementum dictorum
canonicorum, in quibus dominus Teneraemundensis participat, ju-
dieare debent dicti scabini secundum legem et statuta hominum
domini Teneramundensis et ad cos venire si opus fuerit ad inques-
tam.

Alle misdrijven en breuken, die voorkomen in vn. plaatsen op
grond en tenure van het kapittel, maar waarin de heer deelt, zullen
door de schepenen geoordeeld worden volgens het landrecht van
Dendermonde en hen toekomen.

9. In rellquis vero in quibus dominus Teneraemendensis non part i-
cipat, ad scabinos capitales terrae Teneraemundensls in domum de
Tenremonde veniunt ad inquestam et secundum eorum legem de
statuta judicent de eisdem.
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Alle overige zaken, waaraan de heer van Dendermonde niet deel-
neemt, zullen aan de hoofdschepenbank van het Land van Dender-
monde, te Dendermonde gevestigd, in beroep worden voorgelegd en
volgens het Landcharter worden geoordeeld.

10. Si vero allquls per forefactum suum mort is vel membrorum sen-
tentia fuit condemnatus, ibidum Baill ivus Teneraemondensis
debet corpus dicti condemnati accipare et facere deipso [usti-
ciam [udicatam, ubi voluerit, extra tenimentum dictae ecclesiae.

Indien iemand uit hoofde van zijn misdrijf tot de doodstraf of
verminking van ledematen wordt veroordeeld, zal de Baljuw van
Dendermonde het lichaam van de veroordeelde in ontvangst nemen
en het vonnis naar zijn believen uitvoeren buiten het grondgebied
van het Kapittel

11. Cathalla vero taliter condemnatorum, si quae per judicium acci-
derint, partibiliseerunt, modo praedicto, inter nos et Canonicos
memoratos.

De « catteilen» of roerende goederen van bovengenoemde ver-
oordeelden zullen verdeeld worden onder ons en de kanunniken.

12. Sciendum est etiam quod de quolibet forefacto communi inter
nos et dictos canonicos non licebit dictis canonicis pro parte sua
aut pro par te nostra face re aliquam pacem, donec emenda super
hoc fuerit [udicata, nisi forte tam nos quam dicti canonici in
sirnul et concorditer pacem fecerimus de eodem. Sed post judi-
cium prolatum, cum emenda fuerit ludlcata, nos possumus de par-
te ad nos spectandi nostram facere voluntatem, et dicti canonici
possint similiter face re de sua parte. Si vero atiquis hospitum
seu tenentium dictorum canonicorum in locis praedictis condem-
natus fuerit per judicium ad aliquam emendam pecuniae, ad
quam solvendam cathalla ipsius non sufficiat, hereditas sua, quam
tenet de canonicis vel al iqua pars dictae hereditatis ad hac suf-
ficiens, vendatur pro solvenda nobis et dictis canonleis emenda
praedicta. Et si dicta hereditas vel pars hereditatis plus vendita
fuerit bona fide, totum residuum pretii ultra dictum emendam
dicti hospiti sentenenti manebit.

Dit lang artikel regelt de gemeenschappelijke zaken tussen de
heer en het Kapittel met betrekking tot de boeten op de misdrijven.
Zolang de zaak niet volledig is afgehandeld, zal geen van beide par-
tijen zijn deel mogen opeisen. Daarna mag elkeen doen naar belie-
ven met zijn deel. Indien een Kapittelman (hospes) of een hovelie-
houder van het Kapittel in vn. plaatsen veroordeeld wordt om een
geldboete, waarvoor zijn katteil (zijn roerend goed) borg staat, dan
zal dit geheel of gedeeltelijk verkocht worden ten onze profijte en
dit van het Kapittel. Er wordt overeen gekomen dat waar het gaat
om een Kapittelman of een hovelieman, het surplus van de verkoop
aan deze laatste zal blijven.

13. Debet autem Major dicti loci in causis, ad nos et dietos canonicas
communiter spectantibus, adjurare scabinos praedictor su'b fide
et sacramento, quae tam dictis canonleus quam domino Tenera-
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mundensi fecerit, ut proferant jus et legem quotiescumque super
iis eos contigerit adjurari.

De Meier zal, telkens .een zaak gemeen is tussen de heer en het
Kapittel, de schepenen op hun eer en geweten onder eed stellen,
opdat zij recht zouden spreken zonder aanzien van het Kapittel of
de heer.

14. Banni etiam ad eausas communes inter nos et canonicos praeno-
tatos proclamabuntur et fient per dictos Majorem et scabinos, tam
ex parte nostra quam dictorum canonicorum, et emendae inde
provenientos, inter nos et ipsos modo praedicto, commune erunt.

Alle dagvaardigingen voor gemeenschappelijke zaken zullen
door de meier en de schepenen, zowel van onzentwege als van de ka-
nunniken, worden uitgevaardigd. De profijten ervan voortkomend
zullen gemeen zijn.

15. Praeterea sciendum est quod hospites dictorum canonicorum in
dictis locis ab omni tallia, servitio et exactione erga dominum
Tenerèmondensem su nt et erumt in perpetuo liberi et immunes,
et etiam ab omni exercitu et chevalcia.

Dit is wel het voornaamste artikel van de hele keure. Het gaat
hier om de vrijstelling van de hospites van het Kapittel - de Kapit-
telmannen - van omzeggens alle tot nu toe nog in voege zijnde
leenrechterlijke banden: de tallialasten, de dienstplicht of werk-
prestaties en exactio ten overstaan van de heer van Dendermonde.
Nog meer, en dit gebeurt niet in alle keuren, de hospites worden vrij-
gesteld van alle legerdienst en ridderdienst tijdens de veldtochten.

16. Hoc salvo, quod quoties opus fuerit, et sub hoc fuerint submoniti
ex par te domini Teneremondensis, tenentur venire apud Tene-
mundum cum armis, et ibidem moram face re pro defensione
villae, castri et terre Teneremondensis, una cum aliis hominibus
Teneremondensibus.

Telkens het nodig zal zijn zullen de onderdanen van voorge-
noemd domein; na maning, gewapend naar Dendermonde moeten
komen om er de wacht mede op te trekken, zowel voor de verdedi-
ging van de villa d.i. stad, burcht en het Land van Dendermonde
samen met de mannen van Dendermonde.

Deze bepaling heeft later menigmaal aanleiding gegeven tot
betwisting tussen de poorters van de stad en de bewoners van het
Kapitteldomein, die beweerden dat de poorters misbruik maakten
van deze bepaling. Na de 156 eeuw bleef er niet veel meer van
over (16).

In cujus rei testimonium et robur perpetuum praesentibus Iit-
teris sigillum nostrum diximus apponendum, Datum anno millesimo
ducentisimo sexagesima quarto, feria quinta post Beatae Mariae
Magdelenae, mense Julio.

In hoofdzaak handelt deze keure over volgende zaken:

116) Reyntjens, O.C., blz. 73-74.

175



1. Ze is een bevestiging én van de oude Kapittelschepenbank en van
de oorspronkelijke eenheid van het domein Wieze, Moorsel en
Gevergem. De heren van Dendermonde verzaken voor altijd aan
hun pretenties in drt domein.

2. Het statuut van de rechtspraak, zo op burgerlijk, strafwettelijk
als crimineel gebied, wordt bekrachtigd met in acht nemen van
zekere hogere rechten in beroep van de heer van het Land van
Dendermonde en niet van de heer van Dendermonde.

3. De « Canonichemannen)) krijgen een wettelijk en bevoorrecht
statuut, vrij van de tallia, servitio en exactione. Zij worden liberi
et immunes et etiam ab omni exercita et chevalcia. Dit komt
neer op het statuut van buitenpoorter, zonder dat de naam wordt
vermeld.

Het is een echte vrijheidsbrief of keure naar het model van
zovele andere.

Aldus bleef het oude domein van Lobbes, spijts zijn verschei-
denheid, doorheen de geschiedenis tot aan de Franse revolutie be-
waard, niettegenstaande het verspreid lag over twee parochiën.

Slotsom. Het is een van de meest typische voorbeelden, waarbij
een domein, spijts alle wederwaardigheden van de tijden, gedurende
meer dan 10 eeuwen bewaard bleef. Op zulk feit kunnen wij niet
genoeg de nadruk leggen.

Vermelden wij ten slatte nog een volkskundig feit, dat zeer oude
wortels heeft en wellicht teruggaat tot de oudste dorpstoestanden.
Tussen Wieze en Herdersem heeft steeds een grote naijver bestaan,
die vooral tot uitdrukking kwam ter gelegenheid van beider Ker-
missen, het jaarlijks hoogtepunt van elke dorpsmanifestatie. Te
Wieze viel de grote feestdag op Sint-Salvator, de parochiepatroon, en
hij werd gevierd op de I" zondag van october. Te Herdersem was de
voornaamste kermis op de 1e zondag van mei. Volgens Fr. De Potter
(17) rezen tussen beide dorpen ernstige twisten omtrent de belang-
rijkheid van beider Kermis. Zulks laat veronderstellen dat beide
dorpen omzeggens dezelfde belangrijkheid hadden en hun geschie-
denis juist daardoor vanaf zeer oude tijden nauw verbonden is ge-
weest.

Welke in latere jaren de rechtswaarde en belangrijkheid van de
parochie Wieze is geweest, kunnen wij opmaken uit de bisschoppe-
lijke taxaties van het einde van de 13' en het begin van de 14' eeuw.
Wieze wordt hierin aangerekend voor 12 pond of de waarde van een
quarta capelia, een parochie van derde klasse of gewone buiten-
parochie (18).

Samenvatting.

Uit al deze gegevens menen wij het volgende besluit te mogen
trekken:

Oorspronkelijk hebben wij te doen met een groot domeinencom-
plex, dat in de omgeving van Aalst en Dendermonde aan de abdij

(17) Reusens, :AREB, te 28, p. 12. - RA.KA. Car tularium van Affligem, l.c.
f. 8v• -

(8) Fr. De Potter, Geschiedenis van de Oost-Vlaamse gemeenten~--Wteze.-b·lz.
55.
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Lobbes behoorde en naar alle waarschijnlijkheid langs Sint-Ursma-
rus om aan deze abdij is gekomen. De onderscheidene domeinen
stonden onder twee hoofdzetels:
1. Moorsel met daaronder- Wieze, Herdersem en Denderbelle. Daaruit

groeide de moederparochie Moorsel met afhankelijkheden Wieze,
Herdersem en Denderbelle. Herdersem en Wieze zijn uit dezelfde
tijd. Denderbelle is uit latere tijd.

2. Aalst.
Uit deze tweeledigheid, door de parochiale eenheid verbonden.

ontstond later de splitsing voor Wieze en Moorsel in een gedeelte
dat naar Aalst overging. Deze verdeling gebeurde o.i. niet op basis
van een toen ter tijde getroffen overeenkomst, maar wel op grond
van van ouds bestaande toestanden, waarvan Gevergem door zijn
vermelding in het polypticon van 868-69 het litteken is. Deze ver-
melding wijst o.i. op het reeds in 868-69bestaande onderscheid tussen
Gevergem domein en Moorseldomein. Dit moet ook het geval geweest
zijn voor Wieze. Herdersem kwam onder Aalst. Denderbelle bleef
lange tijd een personaat door het feit dat de heren van Dendermonde
er het hoge woord voerden en deze niet vermochten in de 12° eeuw
het aan hun kapittel te hechten, doordien de abdij Affligem er even-
eens naar op keek. Eerst zeer laat won Affligem het pleit.

De verdeling onder Aalst en Dendermonde geschiedde in de loop
van de 106 eeuw door het uitschakelen van de oude domeinheren van
Lobbes, en dit op basis zoals hoger vermeld.

Kwam Affligem ertoe in het begin van de 126 eeuw op paro-
chiaal gebied de eenheid te herstellen, dan werd op burgerlijk ter-
rein de verdeeldheid geconsolideerd door de wedijver tussen twee
steden. Vestigen wij in dit verband opnieuw de aandacht op de uit-
drukking door de graven van Aalst gebruikt met betrekking tot hun
dorpen: ((s'Graven propre dorpen» terwijl aan de andere kant de
heren van Dendermonde hetzelfde deden door voortdurend te gewa-
gen van alodia nostra.

DE BEDIENING.

Hierover kunnen wij kort gaan. De bediening werd steeds waar-
genomen door wereldlijke priesters. Namen van pastoors uit de
126-13. eeuw zijn ons niet bekend. Gedurende zekere troebele tijd-
stippen van de geschiedenis, werd de bediening van Wieze waarge-
nomen door de pastoor van Deriderbelle, o.a. van 1592 tot een eind
in de 17°eeuw. Het tegenovergestelde is waarschijnlijk ook gebeurd.

In de 166 eeuw bedroeg het inkomen van de pastoor. alhier 72
rijnsgulden aan goederen, fundaties en tienden (19). Er waren toen
250 communicanten.

HET PATRIMONIUM.

Voor wat het deel van de pastoor betreft bezitten wij enkele ge-
gevens volgens de beschrijving van de rechten en goederen van de

(19) Reusens, O.C., t. 88, p. 293.
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Cure uit 1666 door pastoor Matthias van Crayewinckel, doch het is
niet mogelijk er de oude van de latere aanwinsten te onderscheiden.
Alleen het Pastorijblok met huis en erf, naast de kerk gelegen, en
het Cuerenvelt, lijken ons tot het oude dotatiegoed te behoren.

Alleen de toponymie brengt ons gegevens over waarschijnlijk
oud kerkelijk dotatiegoed. Wij kennen een Kerckcouter, een Cruys-
velt, Cryskensvelt en Cruysabeel. Zonder grote twijfel mogen wij
de Kerckcouter aanzien als een rest van het oorspronkelijk dotatie-
goed, goed ter grootte van 12 bunder volgens de capitulaire bepa-
lingen.

Over de verdeling van de inkomsten van het altare vernemen
we, alhoewel laat, namelijk in 1472,een echo. Beda Regaus verhaalt:
« Anno 1472 mota fuit questio inter nos et magistros fabricae de
Wiese circa oblationes, quas ipsi nobis denegabant et officialis came-
racensis hanc tulit sententiam : declaramus, inquit, omnes et singulas
oblationes, et apporta, pendentibus et durantibus quindecim diebus
a die S. Michaelis annis singulis computandis in ecclesia de Wiese,
ex oblatione Christi fidelium pro tune ad eamdem ecclesiam con-
fluentium, in quibuscumque rebus et locis et quomodo cumque facta
provenientes, ad dietos Dominos abbatiae et conventum (Hafflig.) pro
tertia parte spectasse, et pertinuisse, spectareque et pertinere, illas-
que et illa pro tertia parte adjudicavimus eisdem» (20).

Hieruit blijkt dat de verdeling van de offers en andere inkom-
sten, door de kerkfabriek geïnd, van ouds in drie werden verdeeld:
een derde aan de patronus (Affligem), een derde aan de kerkfabriek
en een derde aan de pastoor.

Wat betreft de verdeling van de tienden, deze bespraken wij ter-
loops reeds vroeger. Het kwam hier op neer: in Wieze-Aalst deelden
Affligem en de pastoor elk voor de helft; hetgeen beduidt dat de op-
volger van de eigenkerkheer - Affligem - er in feite alles had. In
Wieze-Kapittel ging het elk om een derde, nl. de pastoor, het O.L.
Vrouw kapittel van Dendermonde en de kerkfabriek (21).

In de oudste pouillés lezen wij: « Capellania S. Laurentiï VII R.
- Capellania beate Marie XI. - Cantuaria » (22).

Over de oorsprong van de eerstgenoemde weten wij niets. Wij
mogen aannemen dat zij uit de 13° eeuw dagtekent. Er waren twee
wekelijkse missen op bezet. Zij had minder goederen - ongeveer
20 dgw. in landen en weiden - dan deze van O.L. Vrouw, door heer
Robrecht van Wieze in 1368 gesticht. Te gelijk verkreeg hij ook het
begevingsrecht van de bedienaar.

Door wie en wanneer de Cantuaria gesticht werd, weten wij niet.
Wij vermoeden in de 14°eeuw. Er waren vier wekelijkse missen aan
verbonden. De beneficiarius was verplicht ter plaatse te verblijven.
Hiervoor trok hij de inkomsten van 15 dgw. land en enkele cijnzen.
Hij beschikte bovendien over een eigen huis. Geheel het inkomen had
een waarde van 34 rijksgulden in de 16°eeuw (22).

.'

J. Verbessclt.

(20) Beda Regaus, Bona at jura, p. 398.
(21) Reusens, O.C., p. 293.
(22) Beda Regaus, Bona et jura, p. 399.
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DENDERBELLE
St. Martinus.
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Ferratis, Popp, Stafkaarten 1/20.000e; 1/40.000".

HET KADER.

Denderbelle is het derde Denderdorp dat wij bespreken. Met een
oppervlakte van 627 Ha, vroeger 368 bunder, 3 dagwand 60 roeden,
heeft het alle andere kenmerken van Wieze en Herdersem. Langs de-
zelfde weg van Aalst op Dendermonde gelegen, grenst het aan St.-
Gillis, Lebbeke, Wieze, Mespelaar en Oudergem. De dorpskom zelf
werd tussen de rivier en de grote baan aangelegd. Talrijke wijken
liggen over de bodem verspreid: de Kapelle, de Hoogbrug, de Voorde-
dries, de Blijstraat, het Fonteintje, het Hoekske, de Hoogstraat en de
Vier Uitersten.

Ook de veldenindeling geschiedde er op dezelfde wijze als in
voornoemde dorpen. Rond het Dorp vinden wij de kouters: de Belle-
kouter, de Molenkouter, de St.-Maartenskouter, de Middelkouter, de
Steenkouter ; daarrond de velden, tussen Dender en Dorp, de beem-
den en weiden; verder naar 't oosten, de bossen en eussels.

Het uitgebreid wegennet bestaat slechts in functie van de ver-
scheidene wijken, die onderling verbonden worden. Niet alle wegen,
die de dorpskom met de weg naar Aalst verbinden, zijn even oud.
Aldus is de Dorpsstraat van jongere datum. Onzes inziens, is de
Broekstraat een zeer oude weg.

Uit de akte van 1176mogen wij afleiden dat in de 12e eeuw nog
een groot gedeelte van Denderbelle met bos bedekt was, wat geens-
zins uitsluit dat andere delen goed landbouwland waren, zoals b.V.
het MonniksLand, dat alsdan van de heren van Dendermonde naar
Affligem overging (De Marneffe, o.c., p. 238).

HET ONTSTAAN.

Veel hoeven wij hier niet meer aan toe te voegen, daar wij in ver-
band met Moorsel, Wieze en Herdersem reeds meermaals de gelegen-
heid hadden hierover uit te weiden. De opvallende identische dorps-
vorming is hieraan niet vreemd, zodat wij een gelijkaardig ontstaan
kunnen vooropzetten. Het hof te Belle ofte oud casteel stond, zoals
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in de andere dorpen, nabij de Dender in de Brusselweide. De kerk,
gelegen op het knooppunt van de Kouter- en Beemptstraten, en de
Dorpsstraat, die aansluit bij de weg naar Aalst, is blijkbaar het oor-
spronkelijk middenpunt, waarrond de hoven en huizen gebouwd wer-
den. Blijkbaar ontstond de dorpskom in functie van de kerk. Hierdoor
werd rondom de kerk een straat aangelegd. Wij hebben hier dus met
een andere vorming van de dorpskom te doen dan in andere gedeel-
ten van Brabant. Dit komt ons voor als een litteken van een latere
vorming. Alleen Moorsel komt overeen met het regelmatig type. Wie-
ze, Herdersem en Denderbelle getuigen van een andere vorm. Tevens
rekening houdend met het litteken nagelaten door de parochiepatroon.
en met het bezit van al deze dorpen door éénzelfde patronus, menen
wij hieruit te mogen afleiden dat ook Denderbelle een afhankelijk-
heid van Moorsel is geweest. Voegen wij hieraan toe dat de grens-
afbakening voor deze vier dorpen te zamen genomen, een aaneenge-
sloten blok vormt, door natuurlijke hinderpalen bepaald.

Wij kunnen dus op de drie klassieke vragen omtrent de oorsprong
als volgt antwoorden: De parochie ontstond als afhankelijkheid van
Moorsel, als villakerkje, vermoedelijk in de 11"eeuw.

Dit laatste punt willen wij even nader verklaren. Wanneer wij
een later ontstaan aan Denderbelle dan aan Wieze en Herdersem ge-
ven, steunen wij op de volgende gegevens: Eerstens de parochiepa-
troon : Sint Martinus, wiens patroonschap wij aan een analogie met
Moorsel toeschrijven. St. Martinus blijkt aldaar pas in de 11e eeuw
O.L. Vrouw opgevolgd te hebben. Voorbeelden van dergelijke analo-
gie tussen moeder- en dochterkerk zijn niet zeldzaam en komen zelfs
normaal voor. Tweedens, het ontbreken van een oud en voornaam
kasteel. Eerst laat werd het hof te Belle in kasteel omgezet. Een plaat-
selijk riddergeslacht, zoals in de meeste dorpen, heeft er overigens
nooit bestaan. Belle is steeds een persoonlijk bezit van de heren van
Dendermonde geweest en heeft dus nooit een echte zelfstandigheid
gekend zoals de andere oudere dorpen. Ten derde vermelden wij de
verdeling van het tiend. Het grote tiend werd in drie delen ver-
deeld: het eerste deel inde de pastoor uit percelen land, die over
geheel de parochie verspreid lagen; het tweede deel werd door drie
heffers van tienden geïnd: de abdij van Zwijveke, de matricularis
van de collegiale kerk van Dendermonde en een leek. Het derde
deel ging naar de abdij van Affligem. Het deel van de abdij van Zwij-
veke heette het grote tiend. Het laatste deel hoorde aan een leek. Het
kleine tiend werd geheven door de abdij van Affligem, de kerk van
Denderbelle en het Kapittel van Dendermonde. Alles te zamen geno-
men, zijn er zovele tiendheffers als delen. Deze verdeling schijnt
eerst laat gebeurd te zijn, alhoewel de heren van Dendermonde er
vanouds het grootste gedeelte van de grond bezaten. Aldus is er in
de akte van 1176van Wouter II van Dendermonde, die verwijst naar
een voorgaande van zijn vader, nog geen de minste sprake van tien-
den ten voordele van de abdij van Affligem, niettegenstaande het
gaat om het derde deel van het allodiaal goed van de heren van Den-
dermonde te Belle, waarvan een deel bos verkaveld wordt voor 10
bunder land en het recht van de onderdanen van Affligem - coloni

t
t
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ecclesie beati Petri Haffligemensis - op dezelfde voet als deze van
de heer gebruik te maken van bossen en weiden (De Marneffe, O.C.,
p. 237-238);

Al wat de abdij van Affligem er bovendien nog aan land, weiden
en bos bezat, bleef haar behouden. Van tienden geen sprake.

Ten vierde is daar de kwestie van het patronaat of personaat.
Het geval kan best vergeleken worden met Brussegem. Daar spreken
'ook de pouillés van een personaat, terwijl die van Affligem van hun
patronaat spreken. Brussegem is klaarblijkelijk een afhankelijkheid
van Ossel geweest. Nergens is daarvan officieel sprake. Ook de tiend-
verdeling is analoog. Onzes inziens kan hiervoor slechts volgende ver-
klaring gevonden worden: De patroons van de moederparochie is er
automatisch na verloop van jaren de eigen patronus geworden. Daar-
enboven bezat de patronus, nl. de abdij van Affligem, er uitgestrekte
goederen - een derde van het allodiaal goed van de plaatselijke he-
ren ~en werd hij dus vanzelf aangewezen om op te volgen in het
personaat, dat er eerst laat het licht zag, in de aard van hetgeen wij
later voor de castrale kapelanieën vaststellen, namelijk dat de heer
van het kasteel er de voorstelling van de kandidaat-beneficianten en
van de beheerders van het dotatiegoed deed. Zo moet het ook ver-
gaan zijn met laat gestichtte parochiën, die weinig voorgeschiedenis
hadden. Hierdoor bleef er officieel in de geschriften personaat aange-
tekend en officieus nam de abdij van Affligem er de titel van patro-
nus. Eerst bij de oprichting van het aartsbisdom Mechelen wordt voor
de eerste maal officieel - en wel zonder voorafgaande akte - geno-
teerd: « patronus loci, archiepiscopus Mechliniensis, abbas Hafflige-
mensis ».

Wij mogen het eigenaardig heten twee zulkdanige gevallen juist
in verband met de abdij van Affligem aan te treffen. Soortgelijke ge-
vallen met identische evolutie zijn ook Steenhuffel en Buggenhout.
eveneens bezittingen .en parochiën van de abdij van Affligem einde
de 12"eeuw.

Noteren wij hierbij dat het uitgesloten is dat de oorkonden be-
treffende de overdracht van het personaat van deze parochiën in de
loop van de tijden verloren gingen. Het archief van Affligem of ko-
pijen bleven steeds goed bewaard, zodat men met zekerheid mag aan-
nemen dat dergelijke stukken voorzeker nooit zoek geraakt zijn. In
al deze gevallen is er een natuurlijke, algemeen aanvaarde evolutie
gebeurd, die juist uit deze hoofde nooit diende opgetekend te worden.

Blijft hier nog de identificatie van het duistere: Baliolis in het
polypticon vermeld. Vroeger werd Baliolis geïndentificeerd met Bau-
Iers bij Nijvel (1). Dit menen wij te moeten uitsluiten, daar Baulers
zonder twijfel altijd aan de abdij Nijvel, Ste Gertrudis, heeft behoord
Later werd erBelceil bij Doornik van gemaakt (2). Nadere gegevens

(1) J. Vos, o.c.p., 422.
(2) J. Warichez, o.c., p. 214.
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omtrent het bezit door Lobbes vonden wij niet. Gysseling (3) maakte
er Denderbelle van. Dit is wellicht niet uitgesloten, daar Denderbelle,
gezien in het kader van het nabijgelegen domeincomplex van Lobbes
- Moorsel, Wieze, Herdersem - een grote waarschijnlijkheid op-
brengt er eveneens toe behoord te hebben. In dit geval stelt zich het
probleem of Denderbelle als parochie geen andere datum moet toege-
schreven worden. Spijts alles kunnen wij, voortgaande op de hiervoor
uiteengezette redenen, onze opvatting niet wijzigen. Vooral de filiatie
met Moorsel - de Sint-Martinuspatroon - dwingt ons tot deze op-
vatting.

DE ONTWIKKELING.

Welke de ontwikkeling van de parochie in de 12"-13"eeuw geweest
is weten wij omzeggens niet. Wij kunnen alleen mededelen dat de
heren van Dendermonde er een groot deel van hun bezittingen en al
hun kerkelijke goederen en inkomsten onder de door hen bij voor-
keur begunstigde geestelijke instellingen verdeelden. Affligem was
de eerste om er reeds vroeg in de 12"eeuw het voornaamste deel te
verkrijgen op voorwaarde dat de abdij en haar onderdanen de heren
van Dendermonde « in vita et in morte devote commendavit » (De
Marneffe, o.c., p. 238). Dan volgde de abdij van Zwijveke in 1232,die
alsdan van Vrouwe Margareta van Dendermonde te Denderbelle
goederen en tienden kreeg (De Vlaminck, Cartulaire de Termonde,
nr. 115). De tienden van het kapittel en de matricularius van de col-
legiale kerk van Dendermonde dagtekenen waarschijnlijk uit de-
zelfde periode.

In één woord, de heren van Dendermonde mogen vernoemd wor-
den als de stichters en voornaamste weldoeners van de parochie Den-
derbelle. Zij ontdeden er zich geleidelijk van hun eigenkerk volgens
de voorschriften van de Conciliën.

Over de rangorde van de parochie Denderbelle staan wij enigs-
zins verbaast, wellicht bij gebrek aan archiefmateriaal. Zij wordt in
de oudste pouillés aangetekend voor niet minder dan XXII pond en
VI solidi (Reusens, AHEB, T. 28, p. 123), hetgeen overeenstemt met
het bedrag van een eersterangskerk. Hieruit mogen wij afleiden dat
op het einde van de 13"en in het begin van de 14"eeuw de parochie
Denderbelle rijk aan bezittingen en inkomsten was, meer dan Her-
dersem en Wieze. Van waar de kerk deze rijke dotatie had weten wij
niet. Mogen wij veronderstellen dat hier ook de heren van Dender-
monde aan de basis zijn?

In dezelfde pouillés worden geen parochiale kapelanieën ver-
noemd, alleen een castrale ter begeving van de heer van het dorp.
Zij wordt niet getaxeerd.

In latere jaren vinden wij een « Sint-Maertens-huyseke » (16"

(3) Gysseling M., Diplomata belgica ante annum 1100 scripta, Gent, 1950,blz.
142.
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EéUW), te midden van de steenweg van Aalst op Dendermonde. Hier-
uit groeide de wijk « ter Kapelle ». Waarschijnlijk ontstond deze be-
gankeniskapel op dezelfde wijze als de O.L. Vrouw-ter-Lindenkapel
te Herdersem. Ter gelegenheid van de St-Martensommegang, die tot
in de 176 eeuw grote toeloop van volk medebracht (4), werd er een
bijzondere halte gehouden aan de kapel.

DE BEDIENING.

Deze werd steeds verzorgd door wereldlijke priesters door de abt
van Affligem voorgedragen. Namen van bedienaars uit de 12"-13"eeuw
zijn nog niet gekend.

HET PATRIMONIUM.

Hierover bezitten wij geen gegevens, die buiten enkele plaatsna-
men zoals Curevelt, Kerckevelt, enz. toelaten oud dotatiegoed te her-
kennen. Onze bijzondere aandacht vergt de St-Martenskouter, ook
soms St.-Martensveld geheten, ter grootte van ongeveer 12 bunder.
Deze kouter is zonder twijfel het oorspronkelijk dotatiegoed van de
kerk. Ook het St.-Martensbos mag tot hetzelfde goed gerekend wor-
den. Vermelden wij bovendien het Sint-Martenstiend, door de kerk-
fabriek op oude novahengronden geheven.

Is dit soms de verklaring waarom in de oude taxatiën de paro-
chie Denderbelle voor het bedrag van XXII pond en VI solidi wordt
aangerekend? In zijn geheel genomen, betekent dit dotatiegoed een
vrij omvangrijk bezit, dat wellicht in de 13" eeuw nog grotendeels
aan de kerkfabriek toebehoorde ten gevolge van het laat ontstaan van
de parochie.

J. Verbesselt.

IIIIUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

Oproep
Met dit nummer loopt de jaargang opnieuw naar zijn einde.

Nog slechts één nummer voor 1964.
Mogen wij al onze trouwe leden verzoeken onverwijld hun lid-

geld (120 fr.) en liefst verhoogd ... of als steunend- (200 fr.) of als
erelid (500 fr.) te betalen door storting op postrekening van « Het
Land van Aalst », Brussel 19, nr. 5869.11.

Dank U!

De Redaktie.

(4) In de kerkrekeningen van 1660-1661worden er onkosten opgetekend ter
gelegenheid van het Sint-Martensspel met toneelvoorstellingen, muzikan-
ten, enz., gehouden op het Kerkwijdingsfeest (8 september) en op het
St.-Martensfeest. Drinkpenningen werden aan de deelnemers uitgedeeld
(P.A. Denderbelle) .

183



LIJST DER HEERLIJKHEDEN
VAN HET LAND VAN AALST

SLOT.

WEEDEN (ter)

FILIATIE

LIGGING
St Martens-Lierde en St Maria-Oudenhove.

FONCIER
besloeg 11 b. 4 r., zijnde het heerlijk pachtgoed ter Weeden,
verpacht door de Karthuizers van St Martens-Lierde voor 10 p.

. gr. en 7 zakken masteluin. De pachter moest alle jaren 10
eiken en populieren planten.

BRONNEN
G.K 66 (1621)

WELDEN

men had er:
- Eekhove
- ter Waarden
- het hof te Welden.

WELDEN

Volgens een nota in een schepenregister van 1654-1717(G.W. 48)
maakte de dorpsheerlijkheid van Welden geen deel uit van het
Land van Schorisse. Het was wel, volgens het Transport van
Vlaanderen van 14.3.1667,een der diverse dorpen van het Land
van Aalst. Wel is deze dorpsheerlijkheid geruime tijd in het
bezit geweest van de baanderheren van Schorisse.

FILIATIE
Grafelijk leenhof van Aalst

VERHEF
Vol verhef

LENEN
een der lenen die ervan gehouden werd was de heerlijkheid
ter Waarden te Welden.
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JUSTITIERECHTEN
bezat de uitoefening van de drie justitiegraden

HEERLIJKE RENTEN
bedroegen 12 den. 1 gans en 6 hoenderen.

WANDELKOOP
bedroeg het dubbel van de jaarlijkse rente.

JACHTRECHT - VISRECHT - VOGELVANGST
LEENHOF

was bevoegd in alle zaken voorgevallen binnen Welden.
BALJUW

maande het leenhof.

BRONNEN
G.A. 1535.108v (1731) - 1539.6v (1775) - 1538.27v (1775) - 1515 (1775)

leenverh. Welden 0731-1775)
G.Wl.48 (1654-1717)

WELDEN (hof te)

FILIATIE
Leenhof van Berchem.

FONCIER
besloeg 40 b. ervelanden en hof te Welden, met de wallen, bos-
sen en landen gelegen te Welden.

LENEN
er werden 13 lenen van gehouden, waaronder de heerlijkheid
van den berge te Leupegem, Etikhove en Edelare.

JUSTITIERECHTEN
bezat de uitoefening van de drie justitiegraden.

BRONNEN
G.Sa. 2 (639)

WELLE

zie Erembodegem
zie Iddergem,

Welle vormde, samen met Iddergem, Erernbodegem en Teral-
fene één administratief centrum verenigd in een vierschaar.
Het waren 4 van 's graven propre dorpen.
De meierij van Erernbodegem die zich over deze vier dorpen uit-
strekte was een leen van het leenhof van Aalst.
Op 10.5.1630werden deze vier dorpen als één heerlijkheid in
leenpand gegeven. In 1698 werden Welle en Iddergern als een
afzonderlijke heerlijkheid daarvan afgescheiden.

BRONNEN
GA 1528.1.12r (1681) - 1530.78r (1689) - 1535.2211' (1735) - 1543.98v (1788)

leenverh. Welle (1684-1735)
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WELLE:.

FILIATIE
Leenhof van de .grote toren van Zottegem

VERHEF

LIGGING
St Lieveris-Esse.

FONCIER
besloeg 24 b. 1 dw. 40 r. leengoed en 10 b. 65 r. allodiaal goed.

TIENDE
bezat het derde van het tiende van 14 bunder.

BRONNEN
G.Za. 551 (1781)
G.F. 796 (z.d.)
G.Ma. 1 (1598)

WESTREM

zie Massemen.

WICHELEN EN SERSKAMP (voogdij)

FILIATIE
Grafelij k leenhof van Aalst

VERHEF
Vol verhef

LENEN
de 5 lenen die er in 1515 van gehouden werden besloegen sa-
men 23 dw. 36 r.
Deze lenen werden verheven vóór het grafelijk leenhof van
Aalst, daar de voogdij van Wichelen en Serskamp geen leen-
hof had (tot het de heerlijke rechten verwierf).

JUSTITIERECHTEN
De voogd had 1/3 van de boeten, tenzij het ging om zaken be-
dreven door poorters of dienaren van de graaf van Vlaanderen,
alsook 1/3 van de geconfisceerde goederen en 1/3 van' de bas-
taardgoederen.
Het klooster van Nijvel leverde aan de voogd elk jaar een var-
ken van 6 weken oud, hetwelk in ontvangst genomen werd door
de meier en de schepenen van Wichelen. Deze levering gebeur-
de op de markt aan de kerkmuur. Dit varken werd met de
eerste schoof in de tiendeschuur geplaatst tot met Kerstmis.

HEERLIJKE RENTEN
bedroegen '34 sch. 1 den. genaamd swijnspenningen en voor
elke 15" denier ontving de voogd een halster koren.
Van zijn renten .Ieverde de voogd, aan het spijker te Aalst,
4 mud haver: Ü; sch.,' 6 den., welke levering gedaan werd in
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aanwezigheid van de meier en de schepenen van Wichelen en
Serskamp.
De voogd had nog van elke ploegwinning met 2 paarden 2 va-
ten haver en van deie met één paard 1 vat haver.

HEERLIJKE DIENSTEN
voor elke denier (renten) was er een dag borgwerk en een dag
mestwerk voor elke ploegwinning te Wichelen.

SCHEPENBANK
bestond uit 7 schepenen die bevoegd waren in alle zaken van
de beide dorpen. Voor erven en onterven hadden ze 18 den.
Ze waren echter niet bevoegd in Iijfzaken.

MEIER
de voogd van Wichelen en Serskamp was erfachtig meier en
mocht een stedehouder aanstellen.
De meier maande de schepenbank waarmede hij straatschou-
wing hield, banloken en waterlede met boeten van 6 sch.
De meier mocht arresteren in beide parochies waar hij ook
kerkgeboden had.
Voor erven en onterven en voor gebieden van erven had hij
6 den., en voor panden met 2 schepenen van Wichelen 2 sch.
Van elke ploegwinning met 1/2 bunder had de meier 2 rogge
schoven.

BRONNEN
G.A. 3090 (400) - 1512.28v (404) - 1517.426v (473) - 1520.2.22v (1616) -

1526.40r (1641) - 1526.49r (1652) - 1535.70r (1730) - 1536.299v
(1758) - 1540.14r (1785) - 1513 (1789) - 1543.138r (1792)
leenverh. Wichelen 0730-1758)

B.W. 5159 (1515)

WICHELEN EN SERSKAMP

Wichelen en Serskamp, oorspronkelijk 2 van 's graven propre
dorpen, werden op 14.10.1616 en 6.5.1638 geëngageerd als heer-
lijkheid.

FILlATIE
Grafelijk leenhof van Aalst

VERHEF
Vol verhef

FONCIER
bestond uit goed (kasteel?) te Zijpe, met nederhof, kapel en
wallen.

JUSTITIERECHTEN
bezat de uitoefening van de drie justitiegraden met boeten
van 60 pond, confiscatie (behoudens voor zaken van oorlog en
rebellie tegen de Kerk), het schouwen van straten en wegen.
Deze heerlijkheid had geen klokslag.
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BESTE HOOFD
BASTAARDGOED

JACHTRECHT .: VISRECHT - VOGELVANGST
had de visvangst in de Schelde.

AUDITIE
van kerk, armen, dis en wezen.

LEENHOF
was bevoegd in criminele en civiele gevallen.

SCHEPENBANK
bestond uit 7 schepenen die bevoegd waren in criminele en
civiele zaken.

Personen die gevangen genomen werden door de meier van de
graaf moesten aan de mannen van Wichelen uitgeleverd worden.
Na drie dagen mocht men ze aan de graaf overgeven als deze er
om vroeg.

BRONNEN
G.A. 1520.2.18v (1614) - 1520.2.22v (1616) - 1526.40r (1641) - 1526.50r

(652) - 1535.59r (173ü) - 1537.162r (1730) - 1536.300v (1758) -
1539.176v (1782) - 1540.14r (1785) - 1541.100r (1789) - 1513 (1789) -
1543.138r (1792)
den. Wichelen (1652)
leenverh. Wichelen (1730-1758)

B.W. 5161 (1616)
Bib. L.v.A. 1952.5.232

WIJN GAARDE (goed te)

FILIATIE
Leenhof van Boelare

VERHEF
Vol verhef

LIGGING
Deftinge

FONCIER -,
besloeg 8 b. 1 dw. 20 r., bestaande uit huis met wal en nederhof
en weide.

LENEN
de drie lenen die ervan gehouden werden waren gelegen te
Appelterre en besloegen samen 7 dw. 24 r.

BRONNEN
G.BL 253 (1785)

WIEZE

Wieze was, zowel leenroerig als bestuurlijk, verdeeld in 2 delen:
1. - Wieze-kapittel was het grootste deel van Wieze, en -behcor-
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de aan het kapittel van de O.L. Vrouwkerk van Dender-
monde en vormde met Moorsel en Gevergem een vrij goed
(zie Moorsel-kapittel).

2. - het andere deel was een serveplaats.

WIEZE 2.

FILIATIE
Grafelijk leenhof van Aalst

VERHEF
Vol verhef

FONCIER
besloeg 50 b. bestande uit landen, meersen, bossen, een molen-
berg, gelegen te Wieze en Denderbelle. Het deel onder Wieze
besloeg 142 dw.

LENEN
in 1404 werden er 19 lenen en 23 achterlenen van gehouden,
in 1457 26 lenen, in 1473 44 lenen, in 1720 81 lenen, in 1785
79 lenen en in 178879 lenen; ze waren gelegen te :
Denderbelle, 21 dw. 20 r.
Mespelare, 7 dw. 98 r.
Wieze, 155 dw. 52 r.

HALF WINNING
besloeg 4 1/2 b., zijnde het cortingenbroek dat de helft van het
hooi aan de leenhouder van de heerlijkheid gaf.

JUSTITIERECHTEN
had het vermogen van boeten van 60 pond en confiscatie.

HEERLIJKE RENTEN
bedroegen 6 p. 3 sch., 75 hoenderen, 4 vaten haver op landen
te Mespelare en een heerlijke rente van 9 sch. 8 den. op
51 partijen land te Mespelare.

WANDELKOOP
bedroeg de 20" penning.

BASTAARDGOED

VISRECHT
de visserij in de Dender was een leen van de heerlijkheid en
strekte zich uit van aan het hof ter Zichelen tot Herdersem.

MOLENRECHT
de molenberg met de molen werd verpacht tegen 60 pond. De
graaf van Vlaanderen had er een rente op van 12 sch. wegens
het in leen geven van zijn molenrecht, te betalen aan de ont-
vanger van de watergravie.

COLLATIE
had de collatie van de kapel van O.L. Vrouw te Wieze (gesticht
door de Heer van Wieze), de kosterij en de overmeesters.
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LEENHOF
was bevoegd in alle zaken.

SCHEPENBANK
bestond uit 7 schepenen,

BALJUW
maande het leenhof.

MEIER
maande de schepenbank en het leenhof.

PRATER
was belast met het arresteren, callengeren, panden en schutten.

Personen die gevangen genomen werden door de officieren van
Aalst voor civiele zaken, werden aan de meier van Wieze over-
geleverd.
Personen die gevangen genomen werden door de officieren van
Aalst voor criminele zaken, moesten gevonnist worden door de
mannen van Wieze, daarna werden ze overgeleverd aan Aalst,
aan de grens van Wieze, in een paar linnen klederen.

BRONNEN
G.A. 3090.16v (1400) - 1512.58v (404) -1517.35v (1456) - 1517.10v

(457) - 1518.291r (1473) - 1526.39r (1640) - 1527.2..29r (661) -
1528.3.1r (669) - 1532.13r (1706) - 1533.1l9v (1719) - 1536.58v
t1720) - 1533.212r (1735) - 1537.174v (1735) - 1536.199r (1751) -
1515 (1785) - 1542.59v (1785) - 1542.204v (788) - 1543.103v (1788)
den. Wieze (1639)
1eenverh. Wieze (1757)

G.FK. 71 (1574) - 93 (1637) - 94 (637) - 74 (639) - 75 (1639) - 95
(639) - 76 (793) - 78 (1639)

G.F. 4361 (1788) - 4383 (1788) - 4366
B.W. 5158 (430) - 5152 (457) - 5153 (1515) - 5154 (1515) - 5155

(558) - 5157 0639-1641) - 5156 (160 eeuw)

WILGEN (ter)

FILIATIE
Grafelijk leenhof van Aalst

VERHEF
Vol verhef of de beste vrome

LIGGING
Erembodegem

FONCIER
besloeg 15 dw. bij het hof ter wilgen.

LENEN
de vijf lenen die ervan gehouden werden besloegen samen
14 dw. 43 r.

LEENHOF
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BRONNEN
G.A. 3090.6v (1400) - 1518.40r (1404) - 1526.26v (1640) - 1531.20v (1701) -

1537.6v (1701) - 1533.211 (1723) - 1537.168v (1701) - 153G.129r
(1768) - 1536.200v (1752)
ieenverh. Erembadegem (1723-1752)

B.W. 4916 (1554)
Bib. L.v.A. 1950.6.21

WOELBOS

FILIATIE
Grafelijk leenhof van Aalst

VERHEF
Vol verhef

LIGGING
Nieuwerkerken

FONCIER
besloeg 8 b. genaamd goed te woel bos.

JUSTITIERECHTEN
bezat enkel de uitoefening van de grondjustitie.

HEERLIJKE RENTEN
bedroegen 15 sch. 1 den., 32 vaten haver op landen die van
deze heerlijkheid gehouden werden door de H. Geest van
Aalst.

WANDELKOOP
bedroeg de 20° penning.

BRONNEN
B.W. 5092 (1514)

WOUBRECHTEGEM

men had er:
- ten Berge
- Hollebeke.

WOUBRECHTEGEM EN ST. ANTELINKS

waren 2 van 's graven propre dorpen welke op 30.6.1630 en
27.5.1642als heerlijkheid in leenpand gegeven werden.

FILIATIE
Grafelijk leenhof van Aalst

VERHEF
Vol verhef

LENEN
van de lenen die ervan gehouden werden is er slechts een
enkel bekend, namelijk het hof te Roukhout, groot 25 b.
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JUSTITIERECHT EN
. bezat de uitoefening van de drie justitiegraden, behoudens

zekere gereserveerde gevallen.

LEENHOF
werd genaamd het leenhof ten Berge.

BRONNEN
G.A. 1523.68r (1631) - 1527.2.46r (632) - 1531.249r (702) - 1533.14v

(1716) - 1537.34v (1716) - 1536.296r (1758) - 1515 (1758) -; 1542.202r
(788) - 1543.98r (1788)
den. Woubrechtegem (660)
leenverh. Woubrechtegern (1668)

ZANDBERGEN
men had er:
- Lalaing,

ZANDBERGEN
FILIATIE

Leenhof van Boelare

VERHEF
Vol verhef

FONCIER
besloeg 12 b. bestaande uit kasteel, nederhof, landen, meer-
sen, water en bos.

LENEN
in 1473 werden er 36 lenen van gehouden, waaronder
- de meierij van Zandbergen met 5 dw. en een schoofrente
- de ambten van amman en messier van Zandbergen met

2 dw. 24 r. land
- de heerlijkheid van Lalaing
- 165 dw. 25 r. landen te Zandbergen.

JUSTITIERECHTEN
bezat de uitoefening van de drie justitiegraden met put, galg,
boeten van 60 pond; confiscatie en verbanning van 50 jaar.

HEERLIJKE RENTEN
bedroegen 35 p. 6 den., 5 rasieren 2 viertelen koren, 3 opge-
hoopte viertelen tarwe, 50 zakken 2 rasieren 1 vat 1/2 haver,
36 1/2 ganzen, welke te betalen waren op St Steven, St Jan
en Driekoningen, op boete van 3 sch. per perceel.

WANDELKOOP
bedroeg de 20· penning.

DOODKOOP
bedroeg het dubbel van de jaarlijkse rente.

VONT
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BASTAARDGOED
STRAGIERSGOED
BESTE HOOFD

VISRECHT
in de Dender vanaf de visserij van Boelare tot Pollare.

MOLENRECHT
had een windmolen te Zandbergen.

COLLATIE
van twee kastrale kapellen.

LEENHOF
haalde hoofd aan de mannen van Boelare.

SCHEPENBANK
haalde hoofd aan de schepenen van Ronse.

BALJUW
werd aangesteld door de Heer en mocht zelf een stedehouder
aanstellen.
Hij maande het leenhof.

MEIER
de meierij was een leen van deze heerlijkheid.
De meier maande de schepenbank.

SERGANT
PRATER

WAARHEID
er waren 3 gouwgedingen en keuren met mannen en sche-'
penen,
de eerste werd gehouden op de zondag na Driekoningen,
de tweede werd gehouden op de zondag na St. Bavo,
de derde werd gehouden op de zondag na Lichtmis.

BRONNEN
G.A. 1518.201r (1473)
G.Bl. 253 (1791)

ZARLARDINGE

FILIATIE
Grafelijk leenhof van Aalst

VERHEF
Vol verhef

FONCIER
besloeg 40 r. land.

JUSTITIERECHTEN
bezat de uitoefening van de drie justitiegraden met confis-
catie.
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HEERLIJKE RENTEN
bedroegen 11 p. 10 sch. 8 den., 78 halsters 2 modekens haver
(maat van Geraardsbergen), 34 ganzen, 13 hennen en 3 ca-
poenen.

HEERLIJKE DIENSTEN
er was een dag vervoerdienst.

BASTAARDGOED
STRAGIERSGOED
INKOMMELINGEN
BESTE HOOFD
DIENSTLIEDEN
VOOGDLIEDEN
JACHTRECHT - VISRECHT - VOGEL VANGST
COLLATIE

van de kosterij.
LEENHOF
SCHEPENBANK

bestond uit 7 schepenen die bevoegd waren in criminele en
civiele zaken.

BALJUW
maande het leenhof.

MEIER
maande de schepenbank.

PRATER

. BRONNEN
G.A. 3090.16r (1400) - 1512.48v (1404) - 1530.25v (1653) - 1530.94v

(1690) - 1530.139v (1690) - 1533.55v (1718) - 1536.54v (1718) -
1536.189r (1749) - 1538.1v (1773)
den. Nederbrakel (1654)
leenverh. Nederbrakel (1749)

RW. 5121 (1560) - 5120 (1591)

ZEGELSEM
zie Schorisse.

De grootmeierij van Zegelsern was een leen dat gehouden werd
van de abdij van Lobbes. G.A. 1518.436v (1473).

ZIJVERDINGEN

FILIATIE
Leenhof van de grote toren van Zottegem

LIGGING
St. Maria-Oudenhove

JUSTITIE RECHTEN
bezat enkel de uitoefening van de grondjustitie.
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HEERLIJ KE RENTEN
bedroegen 6 p. 7 sch. en 3 capoenen.

BALJUW
vroon de en ontvroonde met de schepenen van St Maria-
Oudenhove.

BRONNEN
G.Mo. 1.51 (598)

ZONNEGEM

zie Burst.

ZOTTEGEM

Zottegem was een der vijf leden van het land van Aalst. Het was
een vrije baanderij, waarvan de grote toren van het Kasteel in
leen gehouden werd van het grafelijk leenhof van Aalst.
In het begin van de 16" eeuw poogden de Heren van Zottegem
hun bezittingen, Zottegem en Gavere te verenigen in een leen
met' de titel van markizaat, in leen te houden van het grafelijk
leenhof van Aalst als een ondeelbaar leen. Deze poging bracht
niet het verwachte resultaat, doch kort daarop werd de baan-
derij van Gavere verheven tot graafschap en op 12.10.1540tot
prinsdom. In dit leen, prinsdom, zou de grote toren van Zotte-
gem, als leen van het grafelijk leenhof van Aalst, ook begrepen
geweest zijn.
Het land van Zottegem bestond uit:
L - de vrijheid van Zottegem
2. - de eigendom van Zottegem
3. - het eigenlijke land van Zottegem.

ZOTTEGEM VRIJHEID

LIGGING
De vrijheid van Zottegem was begrensd door de huidige stra-
ten: Egmontstraat, de grens tussen Zottegem en Strijpen tot
aan de samenkomst van de Hoogstraat met de Erwetegemstraat
tot aan de Molenstraat, de Molenstraat tot in de Trapstraat,
Trapstraat, Kazernestraat, Nieuwstraat, een denkbeeldige lijn
getrokken van de Nieuwstraat, over de Statiestraat, tot in de
Hospitaalstraat, de Hospitaalstraat, de Kapellestraat. de Lau-
rent Demetsstraat, de Grensstraat, de Noordstraat, de Neer-
straat en de Beiselhovenstraat.

BESTE HOOFD
de laten waren er vrij van het beste hoofd.

COLLATIE
de heer had in de vrijheid de collatie van de O.L. Vrouwkerk.

-de St Niklaaskapel en de kapel in het kasteel, alsook van de
.. kosterij van Zottegem.
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SCHEPENBANK
bestond uit 7 schepenen die bevoegd waren in alle criminele
en civiele zaken. Hadden het vermogen de verbanning voor
50 jaar uit te spreken, buiten de vrijheid of buiten Vlaanderen,
naargelang het geval. Ze hadden ook het vermogen van boeten
van 60 pond en het houden van een jaarkeur, oogstkeur en
dagkeuren. Ze hadden ook een zintkeur waarop alle kerkelijke
zaken behandeld werden. Ze keurden bier, wijn en brood. Er
was een korenmaat die gebruikt werd in gans het land van
Zottegem en een maat voor bier en wijn. Als deze laatste maat
onjuist bevonden werd, werd een nieuwe maat gehaald te
CXeraardsbergen.
De boeten voor twisten op zondag, heiligdag, dinsdag en don-
derdag bedroegen het dubbel van de boeten op andere dagen,
op voorwaarde echter dat de oorspronkelijke boete minder was
dan 60 pond.
Bij het uitbreken van brand binnen de vrijheid, moest men de
klok luiden, en de personen bij wie de brand uitbrak betaalden
een boete van 60 pond en moesten binnen de maand de even-
tuele schade aan geburen vergoeden op straf van verbanning
buiten de vrijheid voor 50 jaar.

AMMAN
De amman maande de schepenbank en werd aangesteld door
de heer van Zottegem.

JAARMARKT
Er waren twee jaarmarkten per jaar die elk 7 dagen vrij wa-
ren, de eerste werd gehouden op St Marcusdag. de tweede op
St Lucasdag.
Op deze markten mochten alle goederen verkocht worden.
Binnen de vrijheid ,was er ook een wekelijkse dinsdaagse vee-
markt waarop er door de Heer en de Kerk tollen geheven
werden.

ZOTTEGEM EIGENDOM (Allodiaal>

LICXCXING
De eigendom van Zottegem omvatte de dorpen: Zottegem-
buiten, Wijnhuize, Erwetegem, Strijpen, St Goriks-Oudenhove,
Godveerdegem en Grotenberge.

JUSTITIERECHTEN
bezat de uitoefening van de drie justitiegraden met boeten van
60 pond en confiscatie.

LENEN
de lenen van het leenhof van de eigendom, genaamd leenhof
van de grote toren van Zottegem, waren:
- Aaigem, 24 dw. met een heerlijke rente van 4 sch., 4 capoe-

nen en 6 ganzen.
~ Anzegem,

:...-een heerlijke rente van 19 sch. 8 den., 8 1/3 capoenen,
3 halsters koren, 5 mokens 1 achtling haver. De wandel-

196



KOOpbedroeg er de 15"penning per pond en de doodkoop
dubbele rente.
Dit leen had 17 achterlenen, tol, vont, bastaardgoederen,
boeten van 3 p., stragiersgoed, inkommelingen, straat-
schouwingen en 7 schepenen met een baljuw en een
prater.

Deftinge
- 4 dw.

- Dikkele
- 4 b. land.

- Eine
- een heerlijkheid zonder bodem, die een verhef gaf van

een glavieschacht en had tol, vont, bastaardgoederen en
boeten van 3 pond. Er was een leenhof met bevoegdheid
over de lenen en ontleenden wet aan Zottegem. De ach-
terlenen besloegen samen 10 dw. 20 r.

- de heerlijkheid van Fiennes, groot 1 b. op de hoogkouter
- 1 dw. 80 r. land.

- Eist
- de heerlijkheid van 's gravendries
- 5 dw. land.

- Erwetegem
- de heerlijkheid van Hermeis
- 50 dw. 56 r.

- Etikhove
- de heerlijkheid van Overmalsak
- de heerlijkheid van Fiennes.

- GOdveerdegem
- 182 dw. 75 r. waaronder het hof te reehage, groot 6 dw. en

het goed ten Rode.
- Grotenberge

- de heerlijkheid van Wassenhove
- 138 dw. 89 r. waaronder het hof ten Bosse, groot 56 dw.

60 r., met een heerlijke rente van 30 sch. 3 den, 14 hal-
sters 1 moken graan (1/2 koren 1/2 haver) en 19 dw.
schooflanden die de 6" schoof geven

- een rente van 3 pond genaamd molasrente.
- Goy

- 6 dw. land en 33 b. schooflanden die de 5e schoof geven
en een wandelkoop van 4 sch. per stuk land.

- Hemelveerdegem
- 16 dw. land.

-- Hundelgem
- de heerlijkheid van Hundelgem.

- Michelbeke
- 32 dw. 61 r.

- Munte
-- 5 dw. land.

- Ophasselt
-- 52 dw. 36 r.
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- Parike
- 30 dw. 14 r. land

- Roborst
- de heerlijkheid ten Dale
- de heerlijkheid Borst
- de heerlijkeheid van der gracht
- de heerlijkheid van Fiennes
- de nieuwe molen op de Zwalm
- 191 dw. 95 r. land.

- St Lievens-Esse
- het hof te Welle
- 4 dw. land.

- St Goriks-Oudenhove
- de heerlijkheid van het huis te Oudenhove.

- St Maria-Oudenhove
- de heerlijkheid Lilare
- de heerlijkheid Van den Berge
- de heerlijkheid van Zijverdingen
- de heerlijkheid van Riede
- de ammanie en prater ij van St Maria-Oudenhove
- 117 dw. 45 r., waaronder het hof ter Beken, groot 28 dw.

80 r.
- 3 schoven van 2 dw. 32 r., met een rente van 1 moken

koren, 1 moken haver, 1 hoen en 6 sch. 3 den. op alle
steden op Pijperzele, gelegen ten oosten van de straat

- een rente van 2 sch. op 1/2 bunder
- een erfelijke rente van 51 sch., 8 capoenen. Dit leen had

een baljuw die erfde en onterfde met de laten.
- St Martens-Lierde

- de heerlijkheid van den Broeke
- 7 dw. land.

- Strijpen
- de heerlijkheid ter Hoeven
- 93 dw. 34 r. waaronder 9 dw. met de grute van Zottegem,

zijnde een stoop van elk brouwsel.
- Velzeke

- een rente van 3 p. 11 sch. 5 den., 5 mud 3 halsters 1 mo-
ken 1 cop haver, in maart en 50 sch. op Kerstavond

- een rente genaamd rente van Lippenhove, welke bedroeg
25 sch. 5 den., 13 halsters 2 mokens 1 cop haver

- 13 dw. landen.
- Wijnhuize

- 73 dw. 94 r. in landen waaronder het hof te Borrebeke.
groot 1 dw. 60 r,

- Zottegem
- 5 dw. 83 r. in land op Zottegem-buiten.

WANDELKOOP
bedroeg te Grotenberge de 10· penning en te Godveerdegcm
2 sch. per stuk land.
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DOODKOOP
bedroeg te Grotenberge het dubbel van de jaarlijkse rente.

TOL
VONT
BASTAARDGOED
STRAGIERSGOED
INKOMMELINGEN

had de halve deling van alle inkornmelingen geboren onder de
kroon.

BESTE HOOFD
werd geheven van allen die overleden binnen de eigendom van
Zottegem. Een inwoner van de eigendom met 3 bunder gaf bij
zijn overlijden het beste paard dat binnen het jaar op zijn land
gewerkt had. Voor meer dan 3 b. was niets verschuldigd.

MOLENRECHT
had een windmolen te Godveerdegem waarin de onderzaten
van Godveerdegem hun graan moesten laten malen.

HUWELIJK
Inwoners van de eigendom moesten bij hun huwelijk 2 pond
aan de heer van Zottegem betalen.

LEENHOF
Van dit leenhof werden alle lenen gehouden die binnen en
buiten de eigendom gelegen waren. Het leenhof had het be-
recht van de drie justitiegraden en haalden hoofd te Aalst. De
hoogste boete die ze vermochten uit te spreken bedroeg
60 pond. Ze hadden het vermogen de verbanning voor een jaar
en minder uit te spreken buiten de eigendom of buiten Vlaan-
deren.

SCHEPENBANK
bestond uit 7 schepenen die alleen het berecht en de kennis
hadden van de grondzaken en alle civiele zaken met boeten
van 3 pond. De schepenen hielden jaarlijks met de baljuw van
het land van Zottegem een oogstkeur voor alle laten van de
eigendom, 'op boete van 2 sch. De hoogste boete op die keur
bedroeg 5 sch. Ze hielden ook schouwing van wegen, straten,
beken, waterlopen, echter geen sluizen en dijken waarvoor de
boete 60 pond bedroeg. De schepenen haalden hoofd aan de
landschepenenvan Velzeke.

BALJUW
De hoogbaljuw van het land van Zottegem mocht in elk dorp
een stedehouder stellen. De hoogbaljuw maande het leenhof
en de schepenbank.

SERGANT
was belast met het vangen en mocht klachten doen op welke
kennis de schepenen van de eigendom vonnisten.

PRATER
.' er waren 4 praters.
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WAARHEDEN
de mannen hielden alle jaren een doorgaande waarheid op
St Jansavond in de midzomer voor alle laten van de eigendom
op boete van ZO gr. Ze hielden ook dagkeuren voor twisten.

LAND VAN ZOTTEGEM

LIGGING
Het eigenlijke land van Zottegem, gelegen buiten de eigendom,
omvatte de dorpen St Maria-Oudenhove, Michelbeke, Roborst,
Velzeke met heerlijkheden te Etikhove en Wortegem.

JUSTITIERECHTEN
bezat er de uitoefening van de drie justitiegraden met confis-
catie, put en galg.

VONT
TOL
BASTAARDGOED
STRAGIERSGOED

INKOMMELINGEN
had de halve deling van de inkommelingen die van over de
Schelde kwamen.

BESTE HOOFD
van alle personen overleden binnen zijn landen.

SCHEPENBANK
alle dorpen hadden een schepenbank van 7 schepenen, die ge-
maand werden door de hoogbaljuw. of zijn stedehouder" van
het land van Zottegem.

STEDEHOUDER
maande, in naam van de hoogbaljuw van het land van Zotte-
gem, de plaatselijke schepenbanken.

BRONNEN
G.A. 3090.14r (1400) - 1512.43 (1404) - 1517.45v (1458) - 1518.59r

(1473) - 1526.61v (654) - 1531.47v (698) - 1532.36r (1708) -
1532.71v (1711) - 1536.163v (1748) - 1536.166v (1754)
den. Gavere (1613-1748)

G.F'. 2894 (1654-1689)
G.MQ. 1 (1511)
G.Zo. 548 (1655) - 523 (1614) - 524 (1736) - 525 (692)
B.W. 5166 (448)
Bib. Les seigneurs de Gavere, de Limburg-Stirum, 1926.

ZULZEKE·KWAREMONT

zie Ber.chem
zie Marke en Ronne

men had er:
- ten Broeke.

DE PINTE. J. van Twembeke.
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IV. TOPONYMIE.

R. VAN DER LINDEN, Het zeldzaam Bedevaartvaantje van de H. Joannes
Nepomucenus te Pollare - 15 F.

H. VANGASSEN, Het ambacht der Blauwververs en Garentwijnders te Aalst
in de XVIIIo eeuw - 15 F.

H. VANGASSEN, Een « Bezoek » in 1336 - 30 F.
H. VANGASSEN, Herlinkhove in 1709 - 20 F.
H. VANGASSEN, De Honger van Ninove - 30 F.
H. VANGASSEN, Iconografie van Aalst - 15 F.
H. VANGASSEN, Een Latijnse School te Ninove in de 180 eeuw - 15 F.
H. VANGASSEN, De Rederijkerskamer van Sint Anna te Ninove in de XVIIe

en XVIII- eeuw - 30 F.
H. VANGASSEN, Over de verpleging van gekwetste soldaten en de weder-

waardigheden van een cirur'gijn in de jaren 1658-1676- 15 F.
H. VANGASSEN, Het Vlas te Ninove en Omstreken vooral in de XVII" eeuw

- 35 F.
H. VANGASSEN, Een Volkstelling te Ninove in 1784 - 15 F.
H. VANGASSEN, De zwetende ziekte in de Dendervallei - 10 F.
A.J. VAN LUL, Een eeuw evolutie - 35 F.
A.J. VAN LUL, De Spoorlijn 's Gravenbrakel-Gent - 30 F.
J. MELKENBEEK, De gemeentewapens van het Land van Aalst - 150F.

J. DE BROUWER, Toponiemen te Erembodegem - 15 F.
J. DE BROUWER & Fr. COUCK, Toponymie van Denderleeuw - 125 F.
H. VANGASSEN, Plaatsnamen te Ninove - Hydronymie - 25 ·F.
H. VANGASSEN, Plaatsnamen te Ninove - Grasland - 20 F.
H. VANGASSEN, Plaatsnamen te Ninove - 10 F.
H. VANGASSEN, Plaatsnamen te Ninove - Bossen - Onbebouwd en bebouwd

land - 25 F.
H. VANGASSEN, Plaatsnamen te Ninove - 40 F.
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