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Heerlijke rechten in het
Land' van Zottegem
in de XVIe en XVIIe eeuw
De heren van Zottegem waren houder van een driedubbel heerlijk gezag, te weten over de vrijheid, over de eigendom en over
het Land van Zottegem. Voor de 16de en 17de eeuw is hun opvolging voldoende gekend. Laat ons vooreerst het historisch
kader belichten waarin de late instandhouding van sonunige en
de evolutie van andere heerlijke rechten wordt nagegaan.
Op het einde van de 15de eeuw kwam de heerlijkheid Zottegem in de handen van Jan van Luxemburg en later van diens
broeder Jacob, die gehuwd was met Marie de Berlaymont,
vrouwe van La Hamaide. Op deze volgde nog een tweede en
een derde Jacob. Deze laatste overleed in 1530,zonder kinderen
na te laten, zodat het heerlijk gezag in de handen kwam van
zijn zuster Françoise van Luxemburg, dewelke een huwelijk
had aangegaan met Jan, graaf van Egmont, en in 1557 overleed.
Hun zoon en opvolger, Karel van Egmont, bleef ongehuwd
en na zijn dood in 1541,ging de heerlijkheid over op zijn broeder Lamoraal, in de geschiedenis gekend als «graaf van Egmont»
en, onder de regering van Filips II, op de Grote Markt te Brussel de 5de juni 1568 onthoofd. Deze terechtstelling had als gevolg dat zijn goederen werden aangeslagen, dewelke tien jaar
later aan zijn weduwe Sabina van Beieren en haar elf kinderen
werden terug gegeven.
Filips, de oudste won van Lamoraal, werd aldus in zijn rechten en zijn titel hersteld. Hij nam dienst in het Spaanse leger
en stierf vroegtijdig kinderloos, zodat hij werd opgevolgd door
zijn broeder, ook een Lamoraal, en verder door de derde zoon
van «de graaf van Egmont». Na diens overlijden in 1621,zou het
zijn zoon Lodewijk zijn die alhier het huis der Egmont's voortzette. Aanvankelijk was hij een aanklever van de politiek van
de Spaanse koning, doch later kwam hij in ongenade wegens
zijn verzet. Bij vonnis van 15 juli 1639 werd hij te Mechelen
veroordeeld om naar het schavot te worden geleid en te worden
onthoofd, wat de verbeurdverklaring van al zijn goederen tot
gevolg had.
1.

Zottegem bleef onder het gezag der' Egmont's tot in 1707 en
ging toen over naar de Italiaanse familie der Pignatelli's, dewelke
tot aan het einde 'Van het Oud Regiem de plaatselijke heren
leverde.
.
Deze bijdrage beoogt een overzicht te geven van de persoonlijke rechten die de heer van Zottegem genoot, in de loop van de
16de en 17de eeuw, wegens zijn drievoudig gezag én over de
vrijheid (ela franchyse») én over de eigendom (ele francq alleu» ) én over de baanderij of het Land van Zottegem (<<lepays
de Sottenghien»).
De benuttigde bronnen zijn hoofdzakelijk
confiscatierekeningen over de twee perioden waarop de inkomsten tijdelijk aan de koning toekwamen. Deze verantwoording
weerspiegelt, beter dan een theoretische verklaring, de stand
en de opbrengst van bedoelde rechten. Andere rekeningen buiten deze twee perioden leverden gegevens ter vergelijking.

I. - GRONDCIJNZEN EN -RENTEN .
. Een eerste bron van inkomsten voor de heer waren de grondcijnzen, van natuur uit eeuwigdurend. Wie een cijns betaalde
had cp de grond of de erve in kwestie een recht dat op zijn nakomelingen werd overgedragen.
Het benaderend aantal cijnsplichtigen in het Land van Zottegem vonden wij niet aangegev.en. De Potter en Broeckaert schrijven dat niet minder dan 2015 inwoners aan cijns onderworpen
waren en dat in de 18del eeuw de heerlijke renten in gelde 365
pond 10 schellingen .10 deniers parisis opbrachten (1). Meer
gedetailleerde gegevens nemen wij over uit de rekening gaande
van 1-10c1572 tot 30-9-1573. Vooraf dient vermeld dat de heerlijke grondrenten of cijnzen niet tot Zottegem beperkt waren;
zij strekten zich eveneens uit over de dorpen en heerlijkheden
Erwetegem, Wijnhuize, Sint-Goriks-Oudenhove,
Grotenberge,
Leenhout. Godveerdegem, Strijpen, Roborst, Smte-Marla-Oudenhove, Sint-Martens-Lierde, Michelbeke en, voor een klein gedeelte, over Etikhove, Aaigem en Heldergem (2).
Voor genoemd jaar bedroegen de cijnzen 466 f. 4 sch. 6 den
ob. parisis, waarvan 324 J!.• par., of meer dan de twee derden op
Kerstdag verviel. Belangrijker dan de cijnzen waren de renten in
natura, zoals 441 kapoenen, 182 kiekens, ·15 jonge ganzen, 22
( 1) Geschiedenis
der gemeenten
der Provincie
Oost-Vlaanderen.
Arr. Aalst, VIII, Zottegem
(Gent 19Û2-), ibl. 41 en 57.
( 2) RAG; Gavere, Nr. 136.

2

Reeks

V.

broden tegen vijf per raziere en 22 broden tegen zes per raziere
(3); 8 razieren en een kwart en 3 hoops tarwe (<<bIedfourment»),
8 mud 4 razieren masteluin (ebled commun ou mestillon»), 2
mud 6 razieren rogge (ebled soille»), 36 mud 2 razieren 3 hoops
haver en ten slotte vijf vierlingen erwten, een lot zwarte olie,
tachtig eieren, zes pond boter en 33 ellen wit lijnwaad.
Hoewel toen reeds deze renten (naar een bepaalde eenheidsprijs) in geld werden gekweten, bleven ze betiteld als «cijnzen
in natura». De totale ontvangst wegens heerlijke gronderenten
beliep voor dit jaar 1836 ;f.. 5 sch. 10 den. parisis (4).
Uit de confiscatierekeningen
vernemen wij ook dat heel wat
, partijen grond, die oorspronkelijk van de heerlijke reserve deel
uitmaakten, in de loop van beide perioden in pacht waren gegeven voor een termijn van drie of negen jaar. Aldus zien wij dat
met Sint-Maarten en met Kerstdag 1572 o.m. volgende pachten gekweten werden: voor de tuin van het neerhof, met de
plaats waar de paardestallen gelegen waren, betaalde Jan vande
Weghe 13 ;f.. 10 sch. ·par. Verder tellen wij onder de pachters,
buiten genoemde Jan, een Jan van Grootenbriel en de weduwe
Cornille vander Straeten. Tijdelijk kwamen deze inkomsten de
koning ten goede, doch wij laten ze hier ter zijde, omdat zij
wellicht niet gesteund waren op heerlijke rechten van de toen
beroofde heer (5).

H. VAN BESTE KATEIL NAAR KEURMERRIE.
Het recht, krachtens hetwelk de heer in bepaalde plaatsen
aanspraak maakt op het beste meubel of het beste stuk vee
door een overledene nagelaten en dat wij gewoonlijk als beste
hoofd, beste kateil betiteld vinden, heeft hier en daar langer
stand gehouden dan elders of heeft zich aan de gewijzigde economische omstandigheden aangepast.
In het Brabantse is dit recht gekend als coermetie, keurmede.
Deze term treffen wij ook aan in de verrekening van de opbrengst
der heerlijke rechten van de heer van Zottegem (6).

=

( 3) Razier-e
1/12e van een mudde. Cir .• twaelf halsters ofte rasieren
mudde» OBiekorf 19&8, 'blz. 23). iDe inhoud verschilde
van streek
streek en naargelang
de graansoort
(koren of haver). De waarde
een hoop is mij onbekend,
( 4) ARA; R.K. (Rekenkamer),
Nr. 19216.

int
tot
van

( 5) Waren in 1573 ook verpacht:
de drie vijvers dichtbij het kasteel, een
meers te Grotenberge,
de «hofloctinc», de buckenmersch,
den meulenbrouck en, onder Strrjpen, de langhenborne
( 6) Stallaert omschrijft
de keurmede
als «recht van ,beste hoofd of beste
kateil (fr. droit de meilleur ·catel)» en voegt er aan toe: eDe keurmede
of. ~mde~worpen:heid aan het recht van 't beste hoofd, was de IPrijs der
vrrjmaktng
v~n
de
lijfeigensohap,
Deze
belasting
werd
Ibijwijlen veranderd
In eene geldsom of ook in eenen jaarlijkschen
cijns».
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In het Zottegemse zagen wij, vanaf het midden der 16de eeuw,
dat de keurmede werd toegepast in de baanderij die zich over
bovengenoemde dorpen uitstrekte. Toen reeds werd voor verschillende gevallen aan deze term de betekenis gehecht van
milleur cheoal, keurmerrie. Wij vinden het recht geformuleerd
als volgt: van al degenen, man of vrouw, die in genoemde dorpen overlijden, heeft de vrouwe van Zottegem recht op de waarde van het beste paard, in zover de overledene eigenaar was
van minstens drie bunder land. Het zijn de wethouders die dit
paard, dat binnen het afgelopen jaar op bedoelde gronden labeur heeft uitgevoerd, aanduiden en schatten.
Aan dit zakelijk en foncier recht kon niemand ontsnappen,
noch de burgers uit de vrijheid of andere vrijgestelde steden,
noch kerkelijke instellingen. Slechts één beperking was er aan
verbonden, n1. dat de heer van het huis van Sint-Goriks-Ouden
hove, hetwelk in leen werd gehouden van het Land van Zottegem,
zijn aandeel moest hebben, evenredig de gronden welke op dit
dorp waren gelegen, in het door de officieren van mevrouw of
de heer vastgesteld bedrag (7).
Ter illustratie een paar posten uit de rekeningen 1547-1548:
Van Cornelius de Bruyne, voogd van Thomas de Bruyne, zoon
van meester Franchois de Bruyne, die eigenaar was van 3 bunder (3,6 ha.) land en in 1546 overleed, werd de verschuldigde
«cuermede» door de wethouders van Zottegem bepaald op 31
pond groot.
Het volgend jaar betaalde Clays vander Stricht aan mevrouw van
Zottegem 14 pond groot «à cause de la moicté d' une kuermede»,
terwijl de andere helft toekwam aan de heer van Sint-GoriksOudenhove.
In de rekeningen 1622-'52 van Philippe-Guillaume de Bacquelerot, hoogbaljuw van Zottegem en afhankelijkheden, is dit
recht vermeld als «certain droict dict kuermerrie». De toepassing ervan heeft geen wijziging ondergaan, tenzij dat de heerlijkheid van Leenhout onder Grotenberge er niet (meer) aan onderworpen is. Voor deze periode werden 37 posten geboekt, met een
totale opbrengst van 3.522 f:. 13 sch. 4 den. par.
In 21 gevallen wordt de term «keurmerie» en in de overige
«keurmede» gebruikt. O.a. vinden we er: Jan vander Maeren
betaalde «à cause de la keurmerrie eschue par le trespas de
Marguerite van Caneghem sa femme», volgens de raming gedaan
op 22-1-1625,met aftrok van een derde voor het recht van de
heer van St.-Goriks-Oudenhove, 62 E. 13 sch. 4 den. par.; wegens
het overlijden van de weduwe Jos Coens werd, op 12 maart 1626
de keurmede geprezen op 192 E. par., waarop een vierde afslag
werd toegestaan, zodat ze gebracht werd op 144 E. par.; de twee
< 7) RAG; Gavere Nr. 135.
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derden die aan de heer van Zottegem toekwamen, worden hier
verrekend tegen 96 f.. parisis.
De kanunniken en het kapittel van Kamerijk, die voorheen van
de heren van Zottegem «mortification» hadden bekomen (8),
waren, bij het overlijden van hun «levende en stervende man,
pour keurmerrie» een bedrag van 10 f.. par. verschuldigd. Aldus betaalden zij aan Geraert de Mets, beheerder van de goederen van de toenmalige heer van Zottegem, graaf Lodewijk van
Egmont, een bedrag van 10 f.. par. (9).
Op 18 februari 1644 werd door de erfgenamen van Jan Berens,
als «keurmerrie», 240 f.. par. betaald, waarvan 80 voor Adriaen
van Grootenbriele, beheerder van de goederen van de heer van
St.-Goriks. Toen vander Stricht rond 1647 overleed, verviel «une
keurmerrie», door burgemeester en schepenen van Zottegem geraamd op 14 pond 10 schelling groot, waarvan de twee derden,
of 116 f.. par., in rekening werden gebracht voor de heer van
Zottegem (10).
Ongetwijfeld was de keurmerrie onder financieel oogpunt, op
deze der cijnzen' en der lenen na, het belangrijkste recht dat
de heer van Zottegem ten goede kwam, terwijl de minder gegoeden onderworpen bleven aan het recht van het beste kateil,
hier veelal genoemd de hoogstoel, waaruit de keurmerrie was
ontsproten.
Volgen nu enkele posten uit de rekening over de in beslag genomen goderen van graaf Lodewijk van Egmont (gaande van
Sint-Remigius 1641 tot 30 september 1644); In het sterfhuis van
Jan de Buysseher werd als beste kateil een oude koe aangeduid,
door de officier van Strijpen, Jan Bossuyt, bij opbod te koop gesteld werd zij toegewezenaan Tanneken Bijl weduwe van de overledene, voor de som van 40 pond parisis. Jaspar Hardyns, voogd
over de kinderen van wijlen Pieter Hardyns, betaalde 36 f.. par.,
prijs door burgemeester en schepenen van Zottegem vastgesteld,
voor een koe, zijnde het beste stuk vee door de overledene nagelaten. Bij het overlijden van Catharina vander Moeren werd
als beste kateil een kledijstuk in damast (ecertain corps de damast») opgevorderd, dat op 28 augustus 1643 werd opgeroepen en aan de meest biedende, Bartel vande Vyvere, toegewezen
voor 8. f.. 8 sch. parisis (11)
Ook in de van Zottegem afhangende dorpen bleef het recht
van het beste hoofd nog toegepast. Alleen de inwoners van de
heerlijkheid Lilare, onder Sint-Maria-Oudenhove, en deze van

=

( 8) Mortification
amortisatie,
( 9) ARA; R.K, Nr. 19531.
(10) ARA R.K, Nr. 1953l.
(11) ARA; R.K, Nr, 19532,

aflossing

van schuld.
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de «propre dorpen» uit het graafschap Aalst waren niet aan dit
recht onderworpen.
In sommige gevallen was het beste ka teil een weinig waardevol voorwerp. Toen Anthonis Maichelincx van Sint-Maria-Oudenhove overleed in 1643 was de hoogstoei een ijzeren pot, die aan
de meest biedende, Gillis de Meyere, werd toegewezen voor 24
schelling' parisis. Zijn dorpsgenoot Niclaes van Rokeghem, liet
als waardevolst bezit een haakbus (ceerteine harquebuse») na,
welke werd opgeroepen en verbleef voor 8 of:. par. aan Niclaes
van Yperzeele.
Niet zelden is het beste kateil een kledingstuk. Zo zien wij dat
Gillis Ceuterick, officier van Zottegem, er beslag legt op een
wambuis «pourpoinct» nagelaten door Lieven Galle (1647-1650);
de weduwe betaalde er 10 of:. par. voor, aan luitermant-baljuw
Adriaen van Grootenbriele. TOen de vrouw van Jan de Braeckeleir
was overleden, lichtte dezelfde officier er een boerinnenonderrok
(<<cotillon») en stelde deze te koop op de markt van Zottegem.
waar de weduwnaar hem voor 6 .e. par. inkocht. Een ander officier van Zottegem, Marcus Haegheman, legde beslag op een
wambuis nagelaten door; Joos Leurbaut, die aan de heer 2 .e. 8
sch. par. opbracht, en verder in het sterfhuis van Adriaene Hardijns, echtenote van Jan Vekeman, op een onderrokje (ecotille») ,
dat hij aan de meestbiedende voor 4 .e. 4sch. par. verkocht.
Te Michelbeke werd de opbrengst van het beste hoofd in
drie gedeeld: het eerste kwam toe aan de heer van Zottegem,
die een derde ervan afstaat aan zijn erfachtige meier; terwijl de
overige twee derden ten goede kwamen aan de kanunniken van
Ronse 12). Bij zijn overlijden liet Jan van Stichele als beste
kledingstuk een nauwsluitende mansrok na, die op 26-9-1633
werd geraamd op 4 of:. 16 seh. par., waarvan de heer van Zottegem de twee negenden of 21 sch. par. genoot. Zo ook verliep
het. bij .de dood van de jongste dochter van Margariet Zutters,
wier beste bzeit een vaars was, geschat op 19 E. 4 seh. par.,
waarvan 4 of:. 5 sch. 4 den. par. voor de heer.
Verder noteren we dat alhier, in het midden van de 17de
eeuw, als beste kateil werden aangewezen: een ijzeren pot of
ander keukengerij, een armtierig bed, zowel als een stuk vee of
een big. In de meeste gevallen bleef dit nochthans zonder gevolg, omdat de erfgenamen een attest voorbrachten dat de aflijvige buitenpoorter was van Aalst of van Geraardsbergen.
Er waren nog andere heerlijke rechten waarop de heer van
Zottegem aanspraak maakte en die, hoe gering ook, regelmatig
werden geïnd.

(12) Michelbeke was een oude bezitting van 'het kapltte! van Ronse, dat er
tot in de 18de eeuw de voornaamste tiendeheffer bleer,
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III. HUWELIJKSRECHT.
Wij vernoemen eerst bet huwelijksrecht (edroit de mariage» ),
dat wij reeds in de 15de eeuw vermeld vinden. Krachtens dit
recht moesten allen, van beide geslachten, geboortig van Zottegem of een der hiervan afhankelijke dorpen, twee schellingen
parisis betalen (13), als zij in het huwelijk traden. Voor de jaren
1547 en 1548 staan niet minder dan 29 gevallen geboekt. Wij
delen de naam mede van degenen die de huwelijkstaks kweten,
omdat de kerkelijke trouwregisters veel later werden ingevoerd.
Waren geboren te Zottegem: Lievyn de Brauwere; te Strijpen: Jehan de Meyere, Sander Schauwvlieghe, Joosyne van
, Reecbosch, Pieter Moerman, Lowyse Calfs, Arnoult de Mil, Adriaen de Meyere, Josyne Smeyers, Laurens de Weersemelde, Cathelyne vander Stricht, Jacque vander Cammen, Adriane vander
Stricht, Barbe vanden Zande, Adriaen Werniers; te Erwetegem :
Lowys vander Massen, Jehan Beerins, Pierre vander Massen
Passchier Byl; te Godveerdegem : Lievyn van Caneghem (14).
Voor de periode van 1624 tot 1641 werd de huwelijkstaks geboekt van: Paesschier de Rottier, Goorick vander Linden, Pieter van Bost, Franchois Tailleman, Adriaen de Scivere, Steven
de Mil, Jacques Michiels, Adriaen Maertens, Hendrick Berlemont,
Antheunis, dHeere, Pierre le Mort, Adriaen vander Stricht, Philips de Causmaeckere, Jan vander Stichelen, Pieter vanden Berghe, Martin Schollaert, Joos dHockere, David Franicq, Anthone
Troch, Pieter van Ruyslandsvelder, Andries Byl, Ryekaert Byi
Daniel van Sleenbacq en Erasmus van Steenberghe. Buiten deze
24, hadden nog anderen betaald aan Adriaen van Grootenbriele,
die luitenant-baljuw was tot 1 oktober 1639 (15).
Ook in andere dorpen werd dit recht geheven. Aldus betaalden, tegen gelijke tarief, de volgenden, die geboren waren of verbleven te Sint-Maria-Oudenhove en in het huweljk traden: Jan
vander Stichelen, Antheunis Vekeman, Gillis Pienis, Pieter Pienis
Niclaus de Jonghe, Goorick de Smet, Joos Meulenysere, Pieter
Serlippens, Jan van Oorteghem, Francies Willems, Adraen Cossins, Frans Faindart, Piet er van Oorteghem, Jan van Rielaer,
Philip Wauters, Niclais Tailleman, Niclais de Sevenere, Erasmus
Luycas, Pieter de Prick, Jeronimus de Brouwere, Franchois
Cletsoor, Jan vander Stichele, Miehiel Murisse, Gillis vaan Merghele, Joos van Autre, Raphael Wauters, Jan van Dier, Lambreeht Otte, Pieter vanden Bossche, Remeeus Cosijns, Maerck
(13) In zijn «Lijst der heerlijkheden van het Land van Aalst. (Het Land van
Aalst XVI (1964), ·blz.199) 'beweert J. van Twenbeke:
«inwonet-s van de
eigendom moesten bij hun ,huwelijk 2 pond! aan de heer van Zottegem
oetalen». In de rekeningen van de 16de en 17de eeuw wordt slechts een
bedrag van 2 schelling parisis per geval verrekend.
(14) RAG; Gavere, Nr., 135.
(15) ARA;R.K, Nr. 19531.
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Coessens, Maerck vander Belie, Antheunis Coessens, Jan van
Damme, Adriaen Otte, Pieter Moelin, Joos van Mensbrugghe,
Jaspar Tieryen Christoffel Moreels (6).
Het laattijdig voorkomen van het huwelijksrecht alhier verdient de volle aandacht.
IV· MUTATIERECHTEN.
Telkenmale gronden en erven van eigenaar veranderen, hetzij bij overlijden, hetzij bij verkoop, werd zeker recht ten voordele van de heer geheven. In de toepassing ervan stellen wij een
grote verscheidenheid vast. Wij halen hier enkele gevallen aan:
Voor Godveerdegemvinden wij dit recht als volgt gelibelleerd :
voor elk stuk grond, onverschillig de oppervlakte, dat bij de verkoping verwisselt van eigenaar, betaalt de aanwerver één schelling parisis voor de heer (17).
Binnen Leenhout - een heerlijkheid onder Grotenberge, met
een oppervlakte van 100 bunder - was bij elke verkoop of bezwaring met een rente de tiende penning verschuldid.
Te Sint-Maria-Oudenhove beliep dit heerlijk recht, ten bate
van de heer van Zottegem, het dubbel van de jaarlijkse cijns.
Nopens de inning komen in de rekening 1641-1644drie posten
voor. Door het overlijden van baron de Fonteyne, heer van de
heerlijkheid Lilaar binnen dit dorp, vervielen dubbele renten
en cijnzen wegens goederen die de plaatselijke heer toebehoorden; het geïnde recht beliep 45 f. 11 sch. 7 den. parisis. De dood
van Remeeus Cosins gaf aanleiding tot de inning van 12 sch.
par., zijnde het dubbel van de jaarlijkse cijns, terwijl wegens het
afsterven van Adelarde de Herzelles, de mevrouwe van Lilaar ,
45 ,e. 11 sch. 7 den. par. werd ontvangen (18).
De heerlijkheid Fiennes was een voorvaderlijk bezit van de
heren van Zottegem. In de 17de eeuw waren nog zekere delen
overgebleven welke binnen het grondgebied van Etikhove en in
dit van Wortegem besloten lagen. De heerlijke rechten, bij voorkeur degene waaraan een niet te versmaden inkomst was verbonden zoals dit van het beste kateil en dit van verbeurdverklaring, bleven, tenminste tot op dit tijdstip, in zwang (19). Het
weze aangestipt dat het mutatierecht in beide gedeelten van de
heerlijkheid Fiermes een verschillende basis had. Fiennes onder Etikhove huldigde het recht, krachtens hetwelk de heer van
Zottegem, bij de verkoping van een erfgoed, recht had op de
twintigste penning van de verkoopprijs. Te Fiennes onder Wor(16) ARA; R.K,

Nr. 19531. - Sommige rechten, zoals het huwelijksrecht, werden in de confiscatieperioden niet geïnd.
(17) ARA; R.K" Nr. 195-31.
(18) AiRA; R.K., Nr. 19532.
(19) ARA.
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R.K., Nr. 19531.

tegem daarentegen werd, het jaar van de verkoop, de cijns of de
rente waaraan het verkochte erfgoed jaarlijks onderworpen was,
op het dubbel gebracht. Ook bij verwisseling van eigenaar wegens
erfenis werden gelijkaardige rechten toegepast.

V. HEERLIJKE INKOMSTENSPRUITEND UIT DE HANDEL.
Wij dienen ook een paar rechten te vermelden die verband
houden met de plaatselijke handel en wijzen op de economische
ontplooiïng van de gemeenschap. Het gaat hier niet om een of
ander accijns, die een bron van inkomsten vormt voor het gemeenebest, doch om rechten waarvan de opbrengst uitsluitend
aan de heer van Zottegem toekomt.
Het eerste van deze rechten was een soort «wijnbelasting»
(ela fodraige/afforage des vins qui se vendent àzbroiche») binnen Zottegem. Verpacht in 1546 aan Matthys vanden Hecke,
bestond het hierin dat van elk stuk in detail verkocht twee loten
wijn aan de heer ten goede kwamen. In genoemd jaar werden
door de taverniers van Zottegem 2 stukken Rijnwijn uitbesteld.
Hiervan kwam toen aan mevrouw ten goede vier loten wijn, tegen de prijs van 10 stuivers het lot of een bedrag van twee pond
parisis (20).
Een gelijkaardig recht was dit van de graanlepel (<dedroit
de la Ioiche./Iouch»). Dit beliep één lepel graan en werd geheven op alle granen die binnen Zottegem verkocht werden. Voor
het jaar 1547 was het de pachter ervan, Guillamette vanden
Kerckhove, die had geschept en aldus 14 razieren en een kwaart
broodgraan en 6 razieren twee kwaart haver inzamelde; voor
het volgend jaar was het 13 razieren drie kwaart broodgraan en
6 razieren en een kwaart ander graan. De prijs bedroeg 22 sch.
par. per razier vor het broodgraan en 12 stuivers per razier
voor de zomergranen (<<les
fruictz d' esté», haver en zomergerst) ,
zodat de opbrengst 38 i:. 9sch. pari sis bedroeg.
Zolang de confiscatie van kracht was, kwam ook deze inkomst
ten goede van de koning. Toen de pachter Stevin de Rieck een
nieuwe pachttermijn wilde aanvangen in 1572,werd overgegaan
door Gillis vander Zwallemen, «cuypere residerende binnen de
stede ende vryheyt van Sotteghem», tot het opmaken van de prijzij en de inventaris van het gerief waarover de graanmeter beschikte tot het uitoefenen van zijn ambt. Aldus werden geraamd:
de ijzeren lepel op 4 sch. par. mokens oude en nieuwe dooreen tegen 2 ;!?. 7 seh. par., een half moken en een vierlink, tezamen op 12 sch. par., acht strijkers à 6 den. par. het stuk en
ten slatte «thien boymens of voetstukken «daermen de voors.
(20) RAG; Gavere Nr. 135.
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mokens inne stelt omme tgraen te metene» tegen 11 sch. par.
het stuk, hetzij een totaal bedrag van 30 .:1::. parisis (21).
Hierbij kwam nog het recht van «accijns» geheven ter gelegenheid van de twee vrije jaarmarkten
(daags na Sint-Marcusdag,
26 april (22), en op Sint-Lucasdag, 18 oktober), nL 4 denier
par. per 24 sch. par. op om het even welke aldaar verhandelde
koopwaar. In 1546 betaalde de pachter ervan, Adriaen Wiel,
op Sint-Lucasdag 16 .:1::. 18 sch. par. en daags na Sint-Marcus 20
.:1::. 9sch. par. Het volgend jaar beliep de inning waartoe betrouwbare personen als medehelpers dienden aangesteld - 19
.f.. 30 sch. par. op Sint Lucasdag 1547 en 18 E. 17 sch. par. daags
naa Sint-Marcus 1548 (23). Voor het dienstjaar 1572-i573 zien
wij dat deze jaarlijkse opbrengst reeds gestegen is tot 64 .:1::. 2
sch. par. (24).
VI. BANMOLENS.
In het Land van Zottegem was de heer eigenaar van drie molens; krachtens zijn bezit van de hogere rechtsmacht, alle drie
waren banmolens. Wij vonden niets nopens het aan elk van
deze molens verbonden gebied en weten allen dat de inwoners
van de omliggende dorpen verplicht waren aldaar hun granen
te laten malen.
De rekening van Henry Pauwelaert over 1547-'48 vermeldt
ze als, volgt :
1e de windmolen van Grotenberge die, met ingang van 1-101542 was verpacht aan Pieter vanden Berghe, tegen acht mud
acht razieren gemalen koren of molster per jaar en à 22 sch. par.
per raziere, 144 E. 8 sch. opbracht.
2e de windmolen van Sinte-Maria-Oudenhove, welke, met ingang van 1-10-1544 was verpacht aan Pauwele van den Bossche
voor 6 mud 6 razieren gemalen koren per jaar, die aan verschillende personen werden verkocht tegen 22 sch. par. de raziere,
waarvoor 85 .€.. 16 sch. werd ontvangen.
3e De watermolen van Boenbeque, gelegen op het grondgebied
Michelbeke, die Jan vanden Broecke, op 1-10-1544, voor een
termijn van 6 jaar had gepacht voor 9 mud gemalen ~oren per
jaar; hetzij een opbrengst van 118 .:1::. 16 sch. par. per Jaar (25).

=

(21) ARA; R.K., Nr 19216. - Een meuken
1/4 halster of ± 18 liter.
(22) Van Twembeke (a.pl., blz. 196) geeft als datum van de eerste jaarmarkt
«op St. Marcusdag». De rekeningen vermelden «daags na Sint-Marcus>;
Corn. Van Gestel (1725) geeft aan postridte S. Marci Envang. 26 Aprilis
et !postridie S. Lucae Evang. 19 Octobrfs.
(23) RAG; Gavere Nr. 135.
(24) ARA; RK., Nr. 1!}216.
(25) RAG; Gavere Nr. 135. Als maat wordt aangegeven:
«12 rasières
la
muy; quat.re quarts font une rasière».
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De verpachting van de molens tegen een bepaalde hoeveelheid gemalen graan bleef niet in zwang. In 1574 was elk van
deze molens verpacht aan een vast bedrag, dat heelwat hoger
lag dan de opbrengst van dertig jaar tevoren: deze van Godveerdegem aan Jan vanden Berghe, zoon van Pieter, voor achttien pond groot of 216 ;E. par., deze van Sinte-Maria-Oudenhove
aan Lieven van Lierde tegen 233 ;E. par. en de watermolen van
Boenbeque aan Joos vanden Broucke tegen 177 ;E. par. (26).
Daarenboven kwam aan de heer ten goede de gebeurlijke boete van 60 sch..par., opgelegd aan degenen die elders dan op de
aangewezen ban molen hun graan lieten malen. Tevens was voorzien dat, in geval van inbreuk, het vervoerde graan en het ver• voermiddel ten bate van de officieren zouden worden aangeslagen, «oultre et par dessus amende leur sacq et ferrure au profict des sergeans pour leur exploit». Nopens de toepassing van
deze voorschriften vonden wij geen verdere gegevens.
VII. VERHEF- EN KAMERLINGRECHT.
Van de vrij-eigendom van Zottegem hingen ook enkele lenen
af. Hoewel wij hierover niet veel vonden, dienen wij toch te vermelden het recht van verhef en het kamerlinggeld, die bij overlijden van de houder of bij verkoop van het leen verschuldigd
waren.
De rekening over 1547-1548 verschaft enkele gegevens, onder
de rubriek «Verhef van lenen verwisseld van eigenaar wegens
overlijden». Hier zien wij dat, ingevolge het afsterven van Josse
de Herselle, zeker leen, nl. de heerlijkheid van Lilaar, overgaat
naar schildknaap Jan de Mailly. Deze laatste doet terzelvertijd
verhef van twee lenen gelegen binnen Sinte-Maria-Oudenhove.
Vor elk van de drie lenen betaalt hij voor verhef tien pond parisis
en 20 schellingen par. voor kamerlinggeld, hetzij tezamen 33 ~.
par. Een leen gelegen op Strijpen gaat, wegens het overlijden van
de vader, over op zijn zoon Joannes de Bruijne; een ander, gelegen te Zottegem op de grote Zuttert, wordt door de zoon Lievyn de Scryvere geërfd; voor een derde leen, dat behoord had
aan wijlen Adriaen Bette, wordt verhef gedaan door zijn zoon.
En telkens wordt hier een reliefgeld van 10 ~. par. en 20 sch.
par. als kamerlinggeld betaald.
Ook voor het jaar dat op 30-9-1548 afsloot, verwisselden vier
lenen van eigenaar wegens overlijden: lMaximi1iaan Vilain,
heer van Ressegem, komt na de dood van zijn broeder Adolf in
bezit van twee lenen, het een te Slnt-Goriks-Oudenhove, het ander te Sinte-Maria-Oudenhove gelegen; Josse de Clercq doet het
Nr. 19216. - De verpachting
vond plaats bij openbare oproeping, in bijzijn van baljuw Pieter Droesbeque en schepenen Jan de
Nayer, Jan Snèppaert, Annheunis de Kokere.

(26) .ARA; RK
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verhef van een leen dat wijlen zijn vader hem overliet; beiden
betalen bovengenoemde tarieven. Toen echter de vader van Johanna vander Stricht overleeden zijn leen op Erwetegem - zijnde een partij grond van 60 roeden - op haar vervallen was,
werd bij de leenverheffing bepaald dat zij verschuldigd was de
beste vrome van drie, welke door de schepenen van Zottegem,
meester Jan de Vleesschaudere en Gillis vande Zwalm werd geschat op 5 pond parisis (27).
Lenen konden ook verwisselen van eigenaar door verkoop. De
heerlijke rechten bij het verhef verschuldigd beliepen te dezer
gelegenheid de tiende penning van de verkoopsom.Toen Jan van
Caneghem in 1547 de twee derden van twee diverse lenen
(waarvan elk derde uit drie dagwand land bestond) van Pieter
van Cromphout en medegerechtigden aankocht voor een bedrag
van 410 :t. par., betaalde hij 41 pond par. voor het verhef en,
voor elk leen, 11 pond par. als kamerlinggeld, zodat van deze
verkoop een inkomst van 63 :t. par. werd geboekt.

VIII. HET AANDUIDINGSRECHT(edroit de remersaige»)

Een alleszins ongewoon recht, dat wij in het Zottegemse aantreffen en dat hier lang stand heeft gehouden, was dit dat in
de rekeningen genoemd wordt «le droit de remersaiges (28).
Het wordt aldus in de rekening 1547-1548omschreven: «que
toutes femmes ou jeunes filles, soy tenans ès limites de ceste
Bailliaige, ayans enfans illégitimes et hors mariage, sont tenu
(s) payer au profit de madite dame - Françoise van Luxemburg was toen vrouwe van Zottegem - quand elles vont hors
couche xij s. par.» (29). Moeten wij de term vertalen als aanduidingsrecht of als verzoenignsrecht?
Minstens tot in het midden van de 17de eeuw komt deze rubriek regelmatig voor in de rekeningen, hoewel de naamaanduiding meestal ontbreekt.
In volgende post uit de rekening over 1547-'48wordt het waarom aangegeven: «A esté receu de Aldegonde Scryvers, jeusne
fille demourante en la parniche de Grootenberghe, à eause que
dessus et pour sa purification au wuydier de sa couche la somme de 12 s. par.». De taks was.dus bedoeld als een zuivering bij
het verlaten van het kraanmbed en als een verzoening met de
gemeenschap na de geboorte van een onwettig kind.
(27) RAG; Gavere nr 135.
(28) Volgens lLa Curne zou de term
mere (afkopen).
(29) RAG: Gavere Nr. 135.
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IX. GEESTELIJK RECHT VAN KENNISNAME.
Er is in het Zottegemse spraak van een recht dat wegens zijn
uitzonderlijk voorkomen 'zeker vermeld moet worden en dat wij,
bij gemis aan betiteling in de rekeningen, zullen noemen:
«recht van kennis name in geestelijke zaken». De heer van Zottegem eiste het recht op volledig kennis te nemen over de
inwoners van Grotenberge en de aldaar verblijvenden op dezelfde
voet als elders de deken van de kristenheid namens de bisschop,
o.m. van alle inbreuken tegen de voorschriften van de Heilige
Kerk. De luitenant-baljuw
van Zottegem was gemachtigd en
had de gewoonte, ten einde over dergelijke gevallen ingelicht te
, worden, samen met de schepenen een «stille waarheid» of geheim onderzoek te beleggen, telkens en zo dikwijls als het hem
believen zou of het inwinnen van inlichtingen wenseljk mocht
blijken (30).
Waar het in voorgaand kapittel besproken «verzoeningsrecht»
zich over gans het baljuwschap Zottegem uitstrekte, was, aanvankelijk ten minste (1547), het recht van kennisname in geestelijke zaken tot Grotenberge beperkt. Het blijkt nochtans dat
de spreiding van dit «geestelijk recht» zich later zou hebben
uitgebreid. In de rekeningen van 1622 tot 1652 luidt de aan dit
recht gewijde rubriek als volgt: «Recepte à cause des compositions de tous forfaits allencontre les ordonnances et statutz de
notre mère la Ste-Eglise, dont le seigneur de SottengIi.ien a la
totale cognoissance ets' en peut par l' officier ès tout temps tenir
information» (31). Volgende gevallen, door baljuw de Bacquelerot aangehaald, illustreren deze bevoegdheid.
Aldus werd, wegens de 60e penning van de meubelen, bevonden
in het sterfhuis van meester Balthasar de Riecq, in leven pastoor van Zottegem, twaalf pond pari sis ontvangen, buiten het
koorhemd en het brevier, welke naar La Hamaide werden overgebracht (32). Wegens het overlijden van meester Jan de
Riecq, pastoor van Velzeke, werd zijn brevier en zijn bonnet afgestaan. Abraham Roelant was gehuwd en had geslachtelijke
betrekking met zijn meid, waarom hij veroordeeld werd tot een
boete van 5 f:. par. (33).
(30) RAG Gavere Nr. 135.
(31) ARA; E.K., Nr. 19531.
(32) La Hamaide
was de gewone verblijfplaats
van somrniga heren van
Zottegem. - Pastoor 'Ba.Ith asa.r De Rieck stierf in 1622.
(33) A>RA; R.K., Nr. 19531.
OU)
Blijkbaar werden in het Zotte.gemse de «overtredingen van de seksuele
moral» aan de rechtspraak
van het geestelijk hof ontro:kken, waar deze,
op andere plaatsen, én door de ,burgerlijke én door de kerkelijke rechtbank werden beoordeeld. Zie hierover Jozef DE BROUWER. De kerkelijke rechtspraak
en haar evolutie in de !bisdommen Antwerpen, Gent en
Mechelen tussen 1570 en 1795 (Tielt 1971-19'72).
(35) RAG; Gavere Nr. 135.
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Het blijkt dus dat in het Zottegemse de heer zich stilaan de
bevoegdheid van de officialiteit of het geestelijk gerechtshof zou
hebben aangematigd. De aangehaalde gevallen laten niet toe
hieromtrent de juiste draagwijdte te bepalen (34). Zottegem
was, voor het grootste gedeelte, allodiaal; kon het zich om deze
reden aan de inmenging van de officialiteit onttrekken?

X. HET GERECHT.
Het gerecht wordt hier vooral beschouwd als een bron van
inkomsten en dit verklaart de zorg die de heer en zijn aangestelden aan de dag' leggen voor de inning van de boeten en voor
de verbeurdverklaring
die door een vonnis kon worden uitgesproken.
Wij putten onze gegevens uit de rekening lopend over de termijn dat de goederen van Lamoraal, graaf van Egmont, waren
aangeslagen.
De «vrije waarheid» die binnen dit tijdstip door de baljuw
en de leenmannen van Zottegem werd gehouden, daags na het
feest van Joannes de Doper (24 juni 1546), vond plaats
op
«den Eeckhaudb. Op boete van 60 sch. par waren alle inwoners
en verblijvenden van de dorpen Zottegem, Erwetegem, Godveerdegem, Sint-Goriks-Oudenhove, Strijpen en Wijnhuize gehouden aldaar te verschijnen (35), om reden dat alle burgerlijke
inbreuken, waarvoor een straf van ten hoogste 60 sch. par. was
voorzien en die in de loop van het voorbije jaar waren aan het
licht gekomen, bij deze gelegenheid zouden worden geoordeeld.
Er kwamen twee gevallen wegens slagen met opzet. Beide betichten brachten brieven van hun poorterschap van Aalst voor;
zodat de gevelde uitspraak zonder gevolg bleef.
Toen op 23 juni 1548 de gewone rechtszitting andermaal op
«den Eeckhaudt» werd gehouden, stonden drie gevallen op de rol.
Colin vander Speeten had de gewoonte zijn grond verder te bewerken dan de scheidingspalen; hierbij had hij zich verstout
langsheen zijn eigendom, doch te dicht bij deze van zijn gebuur,
grachten te graven. Terecht vreesde hij dat hem een lijfstraf te
wachten stond, doch hij ontkwam hieraan door het voorbrengen
van een bewijs van buitenpoorter van Aalst. Jan Schauvlieghe
was ervan beschuldigd dichtbij de «nieuwen muelen» de breedte
van 'sherenstrate derwijze te hebben versmald dat de voorbijtrekkenden in hun doorgang waren gehinderd, doch hij legde een
attest van poorterij van Geraardsbergen voor, zodat hij vrij uitging. Liviene Thaenen was ten laste gelegd: «de vivre deshormes14

tement, ayant conversacion avecq Pierre Huyten»; beiden lieten
verstek gaan, zij traden in het huwelijk «et vivent à présent honnestement», voegt de steller van de rekening er aan toe (36).
Er was anderzijds, «par toutte ladite terre et eschevinaige de
Sottenghien», een soort rechtzitting, de z. g. gemene waarheid
of «commune vérité, gehouden waarop de door baljuw opgeroepen
schepenen oordeel velden zonder dat de leenmannen tot de bijeenkomst waren uitgenodigd. De hoogste boete die de schepenen
uitspreken konden, beliep drie pond parisis.
Aldus werd Gorik vander Massen in 1547 tot een boete van 3
;E.. par. veroordeeld, om wille van zijn zoon die ervan beschul, digd was eeen zekere Gillis van Wassenhove met kwaad inzicht
te hebben geslagen (37).
In het tweede kwaart van de 17de eeuw, toen beslag was gelegd op de goederen van Lodewijk, graaf van Egmont, vergaderde de bank van de leenmannen samen met de schepenen van
Zottegem om zes diverse gevallen te behandelen, waaraan zowel burgerlijke als lijfstraffen waren verbonden, en waarin geen
buitenpoorters van Aalst of Geraardsbergen betrokken waren.
Hiervoor kon een totale opbrengst van 123 ;f,. par. worden geboekt. Ik wijs slechts op twee gevallen: Philippe Wauters, zoon
van J003, werd op 17 januari 1638 veroordeeld tot een boete van
30 ;E.., omdat zijn verkering met zijn nicht bewezen was; op 22
december van hetzelfde jaar, werd Anthoine Tuypens beboet
met 5 ;f,. par., omdat hij geslachtsbetrekkingen
had gehad met
een jong meisje, Joanna Moreels. Ik haal deze gevallen aan om
er op te wijzen hoe ze, hoewel tot de bevoegdheid van de kerkelijke rechtbank behorend, in het Zottegemse uitsluitend door het
wereldlijk gerecht werden behandeld (38).
Te Michelbeke pasten de plaatseljke schepenen de boeten toe.
die te Ronse van kracht waren, wellicht omdat deze parochie
voor een groot gedeelte van het Ronsisch kapittel afhing. De baljuw van Zottegem vemocht alhier eenmaal per jaar rechtzitting te houden, samen met de schepenen van het dorp en de
leenmannen van Zottegem. De schepenn vonnisten er de burgelijke zaken, terwijl de leenmannen de criminele gevallen beoordeelden.
Op nóg andere plaatsen werd een «vrije waarheid» gehouden.
Aldus kwamen op 6 [unf 1547 baljuw en leenmannen van Zottegem samen te Sinte-Maria-Oudenhove, want aan hen kwam de
kennis name en de beoordeling toe van alle misdrijven, zelfs als
hiervoor verbanning was voorzien. Daniel de Sterck werd aldaar van overspel met Margareta vande Weghe beschuldigd.
(36) RAG; Gavere Nr. 1.35.
(37) RAG; Gavere Nr. 135.
(38) ARA; R.K., Nr. 19508.
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Hiervoor zouden zij een lijfstraf hebben kunnen oplopen, edoch
beiden verweerden zich door het voorleggen van een attest van
buitenpoorter, hij van Geraardsbergen en zij van Aalst. Ook Jan
Ceuterick en Adriaen de Muldere werden aangeklaagd, de ene
wegen overspelige betrekkingen met zijn meid, de andere wegens
schadeberokkening aan de veldvruchten. Jan was buitenpoorter
van Aalst en Adriaen van Geraardsbergen, zodat elk van beide
steden er zich op beriep dat de beoordeling van de betichten aan
hun schepenen, en niet aan het gerecht van Zottegem, toekwam.
Toen het volgend jaar, op 4 juli, baljuw en leenmannen in
voornoemd dorp rechtzitting hielden, werd de beschuldiging tegenover Daniel de Stercke, Margareta vande Weghe en Jan Ceuterlek herhaald. Allen konden zich wegens voornoemd poorterschap aan een bestraffing onttrekken.
Het gebeurde ook dat balpuw ambtshalve moest optreden. Aldus deed hij Willem Ghys, Pieter Bauwens en Pierre vander
Stricht, allen inwoners van Erwetegem, aanhouden. Hun was ten
laste gelegd dat zij herhaaldelijk bij nacht het huis van geburen
en kennissen waren binnengedrongen en aldaar vlees en andere
eetwaren hadden geëist om samen eens lekker te eten (<<pour
faire bonne chière ensamble»); zij kwamen ervan af met een
boete van 20 pond par. voor elk. Nog.twee anderen van Erwetegem, Gillis Moerman en Lieven van Waesberghe, waren ook
aangehouden en liepen elk een boete op van 20 :E. par. Zij werden naar de gevangenis overgebracht; om de gerechtskosten te
betalen en het berokkend nadeel te vergoeden, viel er te hunnen
huize niets aan te slagen, zij waren zo arm en van zo 'n lage
stand (esi povres et bas»), zodat de baljuw, veeleer dan hen te
zijnen laste te onderhouden, hen vrij liet (39).
Ons overzicht van het gerecht te Zottegem zou niet volledig
zijn zonder de amman te vernoemen.
Benevens de baljuw, die krachtens zijn ambt aan het hoofd
van het gerecht stond, vinden we te Zottegem een amman, die
ook door de heer werd aangesteld. Zijn bevoegdheid en werkkring waren beperkt tot het gebied van de vrije-eigendom van
Zottegem, tot de toepassing van boeten van ten hoogste 60 :E. par.,
tot de beoordeling van misdrijven waarvoor verbanning voorzien was en tob het oproepen van de schepenen ter «bijzondere
waarheid», waar dezen vonnis zouden wijzen (40).
In 1545 had de amman gevorderd dat Hans Venneman zou
gestraft worden, doch, ook hier, had de betichte poorterijbrieven van de stad Aalst voorgelegd. Op 18 januari 1546 had de
amman zekere Josine van Cauwenberghe, de vrouw van Matteux de Malsche, die toen te Gent woonde, in hechtenis geno(39) RAG; Gavere Nr. 135.
(4{) RAG Gavere Nr. 135.
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men en naar het gevang doen overbrengen, omdat zij betrapt
werd op een marktdag de beurs te snijden van een vrouw die
regelmatig deze gelegenheid bezocht. De dievegge werd veroordeeld om zich gedurende drie jaar niet op de markt van Zottegem te vertonen, vóór het invallen van de avond de stad (ede
vuyder ladite franche ville de jour et de soleil» ) en binnen de drie
dagen het Land van Zottegem te verlaten. Indien zij hieraan
niet voldeed, zou haar een stuk van het rechteroor worden afgesneden (41).
Binnen dezelfde termijn had de amman een genaamde Pieter
van den Hole doen aanhouden. Deze werd ten laste gelegd dat hij
herhaaldelijk en onder veel lawaai grove eden zou gezworen
, hebben. De amman liet de schepenen verstaan dat zij best de zaak
naar zich zouden trekken en een vonnis wijzen, waarbij vanden
Hole gedurende acht dagen binnen de toren en wallen van het
kasteel zou worden gevangen gehouden op water en brood. De
beschuldigde werd van het huis van de amman, waar hij voorlopig was opgesloten, naar de toren en de gracht van het Zottegems kasteel overgebracht; hij vertoefde «à l' alimentation du
pain et eauwe» (42).
'
Er waren nog enkele rechten waarop de heer van Zottegem
zich, o.m. bij het overlijden van zekere onderhorigen, kon beroepen. Aldus het recht op de gedeeltelijke nalatenschap van
de bastaards en van degenen die, geboortig van over de Schelde,
zich in het Zottegemse waren komen vestigen (« que en thiois
l' on appelle incommelinghen»)
(43). In de rekening van 1548
wordt nog een ontvangst geboekt van 12 sch par. wegens een
bijenzwerm die én Daniel Beten én Martin Thienpont binnen
het Zottegemse hadden weten te bemachtigen (eà cause d' ung
petits vassiaux d' eps par luy trouvés») (44). Wel blijft tot het
midden van de 16de eeuw de voor dergelijke gevallen voorziene
rubriek behouden, doch de toepassing komt zo zelden voor dat
deze rechten ogenschijnlijk aan het vervallen waren.
Aanvankelijk was ons opzet te wijzen op enkele heerlijke rechten zoals wij deze in de 16de en 17de eeuwse rekeningen weerspiegeld vinden en die ons door hun uitzonderlijk voorkomen
of hun late instandhouding hadden getroffen. Wij hebben, vooral ten gerieve van de heemkundigen, ook de gewone heerlijke
rechten in ons overzicht betrokken, omdat de rekeningen, beter
dan gelijk welk ander dokument, getrouwst de vitaliteit van
sommige belichten.
Jules Pieters.
(41) RAG; Gavere Nr. 135.
(42) RAG; Gavere Nr. 135.
(43) RAG; Gavere Nr. 135.
(44) RAG; Gavere Nr. 13~.
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EEN SLIMME VOS ... TE BEERLEGEM
11-12-1784
Pieter Ludovicus de Clercq, zoon van Pieter, die «in noodt van
geld» was in 1781,deed zijn goederen..., maar ook die van anderen als waren het de zijne meeprijzen, om aldus geld te kunnen
lenen; hij leende bij jonker Frans Hamelinek te Gent in maart
1781 300 pond groot in hypoteek op zijne gronden en deze van
zijn vrouw Anna Marie Baele; hij kon de intrest evenwel niet
weren en een onderzoek wees uit dat een van de twee aangegeven koeien en een vaars ontbraken. Een onderzoek in maart
1783wees uit dat in de inventaris van de aangegeven goederen
er voorkwamen, die hem niet toebehoorden. Daarbij verkocht hij,
tegen de voorschriften op de «banqueroettceis» in, op 13 maart
aan Jan-Baptist La Vaige te Rozebeke een zwarte koe voor 60
gulden en in mei een andere koe en vaars gekocht bij Frans
Pemmetrtier te Hundelgem. onder borg van Joannes Leeuws,
zijn zwager, voor 13 pond groot. Hij had ok aan zijn schoonvader, dezelfde borggoederen, verpand voor 262 pond 3 schellingen
4 groten, tot bedrog van zijn krediteur. Daarbij heeft hij de
vruchten nog verkocht in 1784. Om al die feiten werd hij aangehouden en in de gevangenis te Gent opgesloten.
Pieter de Clercq wordt voor 10 jaar als «tuchtelincks opgesloten in het «provinciael correctie huys» te Gent, om er te
werken voor de proceskosten. Dit vonnis moet gepubliceerd worden op de kerkstichel van Beerlegem.
blz. 227V - 229ro.
(Ra. Gent: fonds Raad van Vlaanderen, Register van Criminele Sentencien, nr. 8596).
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Criminele processen te Brakel
uit de 1Ze en l8e eeuw
Hier volgen zes vonnissen in criminele zaken, vijf uitgesproken
te Nederbrakel in de 18e eeuwen één te Opbrakel in de 17e eeuw.
Deze veroordelingen,
die we vooraf zeer bondig samenvatten,
geven ons een vluchtig maar soms schilderachtig
beeld van de
misdadigheid uit die tijd (r).
1. Joos Buwé, geboortig van Zegelsem en woonachtig te Everbeek, een woesteling en recidivist, die, niettegenstaande
zijn
verbanning wegens doodslag in 1718 te Nederbrakel, toch teruggekeerd is en in 1720 de officier en de prater bedreigd en
ernstig verwond heeft, wordt in 1721 veroordeeld tof) de dood
met de strop.
2. Jacob Herregodts van Nederbrakel samen met een zekere' Jan
van Abroeck, van Duitse nationaliteit,
die in 1746 een diefstal
met inbraak hebben ge:pleegd, worden ueroordeeui tot geseling
en verbanning voor vijf ja al' uit het graafschap Vlaanderen.
3. Antoon de Stercke van Nederbrakel wordt in 1741 wegens heling van gestolen koren. veroordeeld tot geseling en verbanning voor tien iaar uit het graafschap Vlaanderen.
4. Pieter Watté van Nederbrakel wordt wegens bedreigingen en
het toebrengen van slagen en verwondingen in 1740, en wegens aanranding
met diefstal in 1736, in 1740 ueroordeeld
tot geseling, brandmerkinç
en levenslange vel' banning uit de
Nederlanden.
5. Jacob Page en Jacob van Wienendaele, betuieteuiers, worden
wegens doodslag in [ebruari 1737 bij verstek veroordeeld tot
vel' banning VOOT 99 jaar uit de Nederlanden, terunïl Adriaan
de Clercq, Frans Gabriels, inwoners van Nederbrakel, alsook
Adriaan van Breuseghem, Jacob Mertens,
Pieter
Antoon
Dhose en Nikolaas van der Meulen, bendeleden, voor dezelfde
misdaad in juni 1737 veroordeeld worden tot twintig jaar verbanning uit het graafschap Vlaanderen.

(*)

R.A. RONSE, Oud Gemeentearchief Nederbrakel, nr. 239, en Oud Gemeentearchief Opbrakel, nr. 162 (proces van 1662). - Wij betuigen hierbij onze dank aan de heer G. Gadeyne, rrjksarchivarts te Ronse, voor de
welwillende hulp bij het oplossen van bepaalde paleografische moeiIijkheden.
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6. Raas van Trienpont van Opbrakel, die hoofd of lid was van
een inbrekersbende wordt in 1662, wegens diefstal in de kerk
en vier andere dietstallen. met inbraak in particuliere
huizen
in de loop van vijftien jaar gepleegd, veroordeeld tot de dood
met de strop.
Vooraleer de eigenlijke documenten zelf te laten getuigen, maken we nog een paar losse bemerkingen. Heling wordt bijzonder
zwaar gestraft, wellicht omdat het de diefstal bevordert. VOO?·
grensbewoners is de verbanning
uit
Vlaanderen een relatief
lichte straf en zeker voor iemand die niet in Vlaanderen woont,
zoals Joos Buwé uit Everbeek. Het
systeem van
verbanning
werkt de misdaad in de hand buiten het eigen rechtsgebied (zie
de Duitser uit het tweede processtuk). Het bevordert eveneens
de bendevorming:
In de zes processen is er tweemaal sprake
van een georganiseerde bende en in het vijfde
vonnis
worden
acht personen in groep bij verstek verbannen; in de veertiger
jaren zal b.v. ook de bende van Jan de Lichte in eetu groot deel
van Vlaanderen opereren.

Leenmannen van leenhove der proehie van Nederbracle ghesien
het proces crimineel criminelyck ende extraordinairelyck beleedt
ten vervolghe van dheer Jan Baptiste Carrijn bailliu van den selven leenhove prochie ende heerlyckhede heeschere causa officii
ter eendere seijde jeghens ende ten laste van Joos Buwe f" Joos
ghedetineerden in syne Majesteits vanghenisse binnen deser
stede van Geeraertsberghe verweerdere ter andere daertoe ghesien alle de stucken ende proceduren, soo vande informatie preparatoire als acte van aenschauw van het doodt lichaem van
Jan de Vleesehauwer fs Pieters priuse de corps briefven van
commissie van indaeghynghe personeel, respective publieatien
vande selve indaeghingen ten laste vanden verweerdere geschiet mette respective publicatien ende het luijden vande cloce affixien ter plaetsen ordinaire op d' uuijtterste paelen ten
bretrecque [!], den criminelen heesch, d'acte van contumatie,
van admissie tot preuve a charge decharge in d' eerste instantie daer oppe ghevolght, met voordere verstekinghe van reproenen van alsdan tot laste vande verweerdere ghesorteert, ende
de sententie van bannissement ooek van alsdan tot laste vanden
verweerdere gedecerneert, inde saecke ghewesen opden XXVen
mey 1718, daertoe noch ghesien alle de voordere criminele proeeduren inde jeghenwordighe instantie opde voorseide verweerders personele apprehentie ende detentie van synen persoon in
vanghenisse, ooek met de twee sententien regulativen daerin20

ne ghewesen, respectivelijck den Xxven januarii ende VII!""april
van desen jaere 1721, ende mette respective voordere admissien
a charge ende decharge ende behaudens verweerders contrarie preuve daerinne ghedecerneert daertoe noch ghesien de respective naerdere poincten ende tichten bijden heeschere causa
officii ten laste vanden vreweerdere overghegeven en mette
respective syne beantwordinghen in persoone daer oppe ghedaen, oock de naerdere preuven ordinaire a charge ende decharge in ghevolghe van dien bijden heeschere daer oppe beleedt,
ende de contrarie preuve bij enqueste vanden verweerdere ghedaen, met hun verdragh van voordere preuve van weder sijden.
oock de reproehen ende salvatien vanden heeschere, ende alsulcke reproehen ende verdragh van voordere reproch ende salvatien als by den verweerdere inde saecke ghedaen mitsgaeders
de conclusie in rechte daeroppe ghevolght met alle het gone
voorders inde saecke ghedegen ende daertoe dienende ghesien
te worden en op alles rijpelijek gelet, met advijs van rechtsgheleerde advocaeten vanden Raede in Vlaenderen wijsen ende omme diswille ghy Joos Buwe -f' Joos soo ghij u noempf ghebortigh
der prochie Seghelsem woonende inde prochie van Everbeke
oudt ontrent XXXVIIltigh jaeren ghevanghenen verweerdere opden XXIVe"januarii 1718ten huijse ende herberghe van Joos van
Wijmeersch onder de voornoemde prochie van Nederbracle tavernier inde herberghe genaempt de Schuijte, inde ceucken gecommen sijnde, ontrent den avondt, naer aldaer crackeel ende
eenigh ghevecht tsaemen gehadt thebben teghens den voorseiden Jan de Vleeschauwer f' Pieters, ende tselve geslist, ghy verweerder eerst vuijt de selve herberghe sijt ghegaen tot opde
straete recht over den voorseiden huijse ende herberghe, den
voornoemden Jan de Vleeschauwer oock corts daer naer vuijtten selven huijse en herberghe gecommen is tot opde voornoemde straete vanden selven huijse ende herberghe, ghy Joos Buwe
verweerdere opnemende het voorseide u roer ofte fusicque u
soo verre vervoordert hebt van het selve opden voornoemden
Vleeschauwer te lossen ende daer mede aenden selven te gheven eene scheute onder den knien van sijn slinck been met opene wonde ende loopende bloede, waer van den selven
de Vleeschauwer ter aerden is ghevallen ende daer mede u noch
niet ghenoeghende, u voordert hebt vanden selven de Vleeschauwer ter aerden ligghende, op het selve lijf te vallen om hem
voorders te misgrieven ghelijck ghij soude hebben ghedaen, ten
sij sulcx door den weirt ende weirdinne vanden voorseide huijse ende herberghe (die aldaer present waeren) met alle ghewelt u is belet gheworden ende van welcke wonde ende quetsure den voornoemden Jan de Vleeschauwer is commen te overleijden opden lIllen februari vanden voorseiden jaere 1718, dat
ghy simulerende te ignoreren alle de voorseide criminele proceduren van persooriele indaeghinghen, contumatie ten leen21

hove ghedeghen, ende de voornoemde sententie van banissement
t' uwen laste ghewesen, op pretext van dat de respective insinuatien niet preciselijck en souden ghedaen gheweest sijn tuwen
persoone ofte domicilie binnen de voorseide prochie van Everbeke lande van Henegauwe, nochtans niet sonder vegemerite iuditien en treeken van dat ghy danof ghenoegh hebt gheweten, u
nogh verstoudt hebt van binnen den voornoemden desen lande
van Aelst prochien van Nederbracle, ende Opbraele, te comen,
ghewaepent met fusicque ende andere gheweire, noch aldaer te
bedrijven diversche rudessen, aggressien, ende andere moetwillieheden, t' eenen sekeren daeghe inden somer ontrent sinte
Jans misse 1720 te commen ten huijse ende herberghe, van Dominic de Wolf binnen de voornoemde prochie van Opbracle, al
daer ghevonden hebbende den persoon van Geeraert Pols officier der voornoemde prochie van Nederbracle u noch hebt vervoordert al sweiren ende vloecken aenden selven officier Pols
naer te segghen dat gy ghemeyt hadde hem te vanghen, de
eoorden hadde ghethoont inde weth, vande prochie van Everbeke, met de fusicque die ghij aldan hadde, ghetracht hebt den
voornoemden officier Pols ter dier eausen te agresseren, ghelyck ghij soude hebben ghedaen, ten sy dat u sulcx oock met ghewelt door het afnemen van uwe fusicque is belet gheworden ende vande selve ontwaepent synde, u daermede noch niet contenterende, ghevraeght hebt aenden voornoemde Dominic de Wolf
de permissie, omme aenden voornoemden officier Pols, desselfs
aftenemen omme aenden selven daermede te gheven eenighe
slaeghen ofte steken ghelyek ghy verweerdere oock waerschijnelyck saude ghedaen hebben ten sy 1.1) sulcx gherefuseert is gheworden, dat ghy ooek daernaer opden XXXen october van den
selven jaere 1720 ghecommen sijt binnen de voorseide proehie
van Nederbracle ten huijse ende herberghe vande weduwe Jacob
de Tavernier, ontrent de ses uren naer middagh ghewapent met
eenen ijseren loop van een fusicque, gheaccompaigneert met
eenen Jan Baptiste Genau, ooek ghewaepent met een ijsere voreke ofte gaffel, ende aldaer oock vindende Rochus vander Meiren
praeter vande selve prochie van Nederbraecle, die inde selve herberghe was, oock al sweiren ende vloecken aen selven praeter
segghende dat gij ghemeijnt hadde hem verweerdere te vanghen,
dat gij praeter daer was, dat ghy hem aldaar het soude gaen
gheven, den selven praeter doende syn debvoir van officier, instantelyck daerop, op u verweerdere heeft gheleydt dhandt van
iustitie, segghende ghy sijt mynen ghevanghenen man, roepende
om assistentie van iustitie, ghy verweerdere in plaetse van
daeraenne te obedieren, den voornoemden praeter hebt gheaggresseert, met een soo groot ghewelt, ende ter assistentie vanden
voornoemden uwen eompaignon, dat ghylieden aenden selven
praeter niet alleene em hebben ghegeven diversche slaeghen,
ghy verweerdere met de voornoemde ijseren loop, ende den voor-

seiden uwen compaignon met de voorseide ijsere vorcke ofte gaffel, maer oock, eene steke vande voorseide ijsere gaffel byden
voornoemden uwen compaignon ghegeven inde rechte handt
vanden voornoemde praeter dat den selven praeter was in groot
parijckel van verongheluckt te worden, ten sij dat gy quamp te
vallen inden kelder vanden selven huijse ende herberghe ghequest, hem aldaer heeft onthouden tot dat ghy verweerdere, met
den voornoemden uwen compaignon vuijt den selven huijse ende
herberghe vertrocken waert, oock achterghelaeten hebbende, si]nen goedt, die gy daer tsedert niet en heeft ghevonden, ende boven meer andere rudessen, drijghementen ende moetwillicheden,
ghelijck ghij waerschijnelijck noch meer soudt hebben ghedaen,
ten sij dat ghij ook noch daer tsedert ghecommen sijnde ten huijse ende herberghe vanden voorseiden Dominic de Wolf, binnen de
voornoemde prochie van Opbracle, oock ghewaepent met een
roer ofte fusicque opden vr Januarii. 1721 aldaer door den
heeschere causa officii ende sijn assistenten gheapprehendeert
ende ghevanghen sijt gheworden, in tselve u ghevanghen u afghenomen hebben de voornoemde uwe fusicque ende een sack
pistole, een groot mes ende diversche loode balen ende stucken
van ijsere naeghels al wesende faicten van quade consequentie
niet leijdelyck in landt van rechte sonder condigne staffe, en van
al welcke ten vollen is ghebleken soo by uwe confessien als andersints den rechte om ghenoeghen. Daeromme recht doende u
Joos Buwe verweerdere condemneren door de iustitie gheleijdt
te worden ter plaetsen patibulaire ende aldaer gheexecuteert
te worden met de eoorde aenden hals tot dat de doodt naervolghe andere in exemple, ende verclaeren alle uwe goederen meubelen ende immeubelen leenen ende gronden van erfven ende andere effecten gheconfisqueert ten behoeve vande gonen die het
behoort de costen ende miesen van lustie alvooren ghededuceert inde welcke ghij verweerdere ooek wort ghecondemneert
ter tauxae. Actum XVII july 1721 ter maeninghe van dheer
Jan Baptiste Carrijn bailliu ten overstaene van Jan Foucaert,
Hubert Piteurs, Pieter vander Linden, Adriaen van Dooren ende
Roehus vander Meiren leenmannen toirconden greffier A.V.
Ypersele.
n

Om dies wille dat ghij Jacobus Herregodts r Gillis oudt ontrent
de drijentwintigh [aeren ghebortigh vande prochie Nederbraeckel tot voor uwe apprehensie ofte ghevanck ghewoont hebbende
met uwe hauders binnen de selve prochie u soo verre vergeten
ende vervoordert hebt van des nachts tusschen den 28 ende 29
octobre lestleden 1746ghegaen te syn, gheaceompagneert met sekeren Jan van Abroeck vagabonderenden landtlooper duytsman
van natie naer den huyse ende hove van Judocus vander Beken
0n
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woonende binnen de prochie van St. Marienaudenhove als wanneer den selven Jan van Aubroeck in het ghebuerte vanden selven vander Beken heeft gaen nemen ende haelen eene leere, ende daermede ghecommen synde tot opden hove ende byden hui]se vanden ghemelden vander Beken die gherecht is gheworden
teghen den selven huyse byde solder venster vandien, ghy u soo
verre hebt vermeten de selve leere vast te hauden tot het opklimmen vanden voornoemden Jan van Abroeck; die alsoo langhst
de selve leere ghecommen is tot opden solder van waer hij is afghegaen tot inde slaepcaemer vanden voornoemden Judocus
Vander Beken, ende aldaer hebbende weten te vinden den sleutel vande coffer, de selve daermede heeft gheopent, ende daeruijt
heeft ghenomen ende ghestolen twee silvere snüyfdoosen ende
eene quantiteijt ghelts in zilvere munte, mitsgaeders dry witte
halsdoeeken ofte crawatten, als wanneer den selven van der Beken ende sijne huysvrauwe ontwaekende, ende den voornoemden
Jan van Abroeck met de selve ghestolen effecten vluchtende al
de achterdoore vanden selven huijse die hy daertoe te voorent
hadde gheopent, bij u is gecommen opde straete voor den selven huyse alwaer ghy waert wachtende dat ghy u alsdan vermeten hebt beneffens den selven van Abroeck van daer voorts
te vluchten ende vertrecken, ende alsoo opden selven merghenstondt t'saemen vertroecken syt naer de stadt Audenaerde ende
aldaer in een herberghe alwaer den weirdt was eenen duijtsman,
alwaer den selven van Abroeck heeft ghecocht twee paer eaussens elck van vier schellinghen groote wisselgelt, ende ghij verweerdere, een paar hebt gheproffiteert ende aenghenomen hebt
over deel inde voornoemde diefte , eene der voornoemde silvere
snuyfdoosen die ghy hebt vercocht aen eenen silver smit woonende opde mert binnen het selve Audenaerde voor de somme van
eenentwintigh permisse schellinghen dat ghij van Audenaerde
afgekeert synde des anderdaeghs binnen het selve Nederbraeckele syt gheapprihendeert gheworden, alwaer oock ghevangen ende
ghedetineert was den voornoemden Jan van Abroeck, alwaer daerentusschen by gecommen synde den voornoemden Judocus vander Beken ghy aen hem gherestitueert hebt vijfthien permisse
schellinghen ende eenen der voornoemde erawatten die vande
voornoemde diefte noch by u waert hebbende, alswanneer den
voornoemden Jan van Abroeck oock aenden voornoemden vander Beken heeft gerestitueert de somme van neghen ponden
groote wisselgeit met twee vande voornoemde erawatten die
hy vande voornoempde diefte by sigh noch was hebbende, van
alle welcke ghebleken is soo by uw eyghen confessien als anderssints ten processe den rechte omghenoeghen, alle welckdanighe
faiten niet lydelyck synde in een landt van rechte sonder condigne straffe andere ten exemple, soo ist dat wy leenmannen
vanden heerelijcken leenhove der prochie van Nederbraeckele
ten vervolghe van d' heer Petrus Jacobus Roobaert bailliu der
24

voornoemde prochie ende leenhove met advijs van rechtsgheleerde advocaeten van den Raede in Vlaenderen in ghebannen leenhove ul. condemneren. gheleijt te worden op een schavot ter
plaetsen ordinair ende aldaer ghebonden aen eenen staeck met
scherpe roeden ghegeesselt te worden tot den loopende bloede
bannen de ul. voorts uyt deze prochie van Nederbrackel, lande
van Aelstende de provincie van Vlanderen voor eenen termijn
van vijf achtereenvolghende jaeren naer slaeckinghe van uwen
persoon, de prochie te ruijmen binnen sonneschijn, den lande
van Aelst binnen vierentwintigh uren, ende de provincie Vlanderen binnen derden daeghe, met interdictie van gheduerende
den selven termijn daer meer binnen te commen op pene van
voordere lijfstraffe condemnerende ul. voorts inde costen ende
misen van iustitle ter taux. Actum in ghebannen leenhove ten
overstaene van Adraen vanden Dooren, Simoen van Keymeulen,
Joseph Lison, Jan van Wymeersch, Christiaen van Ypersele ende
Joannes de Ruyter leenmannen vanden voorseiden leenhove in
extraordinaire vergaederinghe desen XV}""november 1746.

Omme diswille dat ghij Anthon de Stercke fs. Bernaert audt
ontrent de acht a negenenveertigh jaeren lest ghewoont hebbende binnen dese prochie u soo verre hebt vergeten van t' uwen
huijse te aenveerden de afgesneden cocren haijren van vijfenvijftich onghedorsschen cooren schooven die gestolen waeren des
nachts tusschen den 23,n ende 24,n vande maendt december 1740
binnen de prochie van S" Martens Lierde in de schuere van Joannes van Innes f' Jacques die op den voorseijden 24en decembre
t'uwen huyse sijn ghevonden gheweest, midtsgaeders suspect sijt
van noch voordere dierghelijcke ghestolen afgesneden cooren
haijren t' uwen huijse ende wooninghe aenveert te hebben, van
alle weleken ten preeesse ende bij uwe eijghen bekentenissen
ghedaen ter examen personeel is!ghebleken den rechte omme
ghenoeghen, ende alsoo dierghelijcke faicten sijn van quat ghevolgh, ende niet lijdelijek in een landt van rechte sonder condigne straffe andere ten exempele, soo ist dat leenmannen vanden
heerelijcken leenhove der prochie van Nederbraeckel ghesien het
proces crimineel criminelijcken t' uwen laste inneghevolght by
d' heer Petrus Jacobus Roobaert met advijs van rechtsgheleerde advocaeten vanden raede van Vlaenderen in ghebannen vierschaire u condempneren gheleijdt te worden op een schavot,
plaetse ordinaire, omme aldaer ghebonden aen eenen staecke
gegeesselt te worden met scherpe roeden tot den loopenden
bloede, bannen u voorts vuyt dese prochie graefschepe van Aelst,
ende provincie van Vlaenderen voor den tijdt van thien achtereenvolghende jaeren, meti interdictie van gheduerende den voorseyden tijdt daer binnen te commen op pene van voordere arbi-
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traire straffe, deses prochie te ruijmen binnen sonneschijn, den
graefschepe van Aelst binnen vierentwintigh uren, ende de provincie van Vlaenderen binnen derden daeghe naer slaeckinghe
van uwen persoon, condempnerende u voorts in de costen ende
misen van iustitie ter tauxatie. Actum ter maeninghe van d'
heer Petrus Jacobus Roobaert bailliu overstaen ende kennisse
van dheeren Adriaen vanden Dooren, Pieter vander Linden,
'Joannes de Ruijter, Simoen Brisart, Simoen van Keymeulen
ende Joannes vander Linden leenmannen vanden heerelycken
leenhove der voorseijde prochie in leenhove ordinaire
desen
XXVIIIcn junii 1741.

Ghesien bij d' onderschreven gheconsulteerde advocaeten vanden raede in Vla ende ren het proces crimineel criminelyck ende
extraordinairelyck
beleedt voor d' heeren leenmannen vanden
heerelijcken leenhove der prochie van Nederbraecle, ende gheconcludeert in rechte tusschen d' heer Petrus Jacobus Roobaert
bailliu der voorseide prochie ende leenhove causa officii heeschere ter eender seijde, ende Pieter Watté f" Pieters insetenen der
selver prochie criminelen gheabandonneerden
ende ghedetineerden verweerdere ende op alles ghelet,
T' Advijs is te wijsen tot laste vanden voorseiden verweerdere
uijt te spreken de naervolghende gheprojecteerde sententie
Omme diswille dat ghij Pieter Watté f' Pieters ghebortigh ende
woonachtigh binnen dese prochie van Nederbraecle oudt ontrent
de sevenentwintigh jaeren u soo verre hebt vervoordert ende vergheten van opden xxx· januarii 1740 tusschen den vier a
vijf uren naer middagh gherencontreert
hebbende Joos vanden
Bremt ende Rochus vanden Dooren binnen deze prochie elck
conduiserende
eenen inghespannen
waeghen
van met
een
bloedt puntachtigh mes de voornoemde persoonen te menaceren
van te vermoorden onder gheduerigh vloecken ende sweiren
draeijende ende keerende met het selve u mes rontcomme de
voornoemde waeghens ende peirden selfs tot aen het aensicht
vanden ghemelden vander Bremt ende van den Dooren segghende voorts al doodt te doen ende te vermoorden de welcke u teghen
souden commen, dat ghij van hun ghescheijden sijnde tusschen
den vijf a ses uren gecommen sijt gheaccompagneert met sekeren Louijs inde wandelinghe ghenaempt den moeselsack, ten
huijse ende herberghe van steven Bettesone binnen dese prochie, alwaer oock was Adam Sebastiaen de Mulder insetenen
deser proehie, ende u ooek soo verre hebt vergheten van sonder
eenighe worden ofte disputten aen selven de Mulder te gheven
met uwe vuijste eenen slaeh opde borst ende eenen stamp op
den buijek dat hij daer van ter aerden is ghevallen, ende
daernaer ghewaepent sijnde met het voornoemde u mes inde
n
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handt te gheven eenen steke in sijnen rugghe onder het slinck
schauderbladt opperwaerts tot op het rugghebeen de diepte van
ontrent eenen vingher .ende breede van ontrent twee vingheren,
den weleken alsoo ghevlucht sijnde ten huijse van Adriaen Persoons woonende in het ghebuerte vanden selven Bettesoone
ghij u noch niet verghenoeghende den selven de Mulder hebt
ghevolght noch hebbende het voorseide bloodt mes in uwe
handt tot aen het huijs vande voornoemde Persoons, alwaer ghij
meijnende inne te gheraecken dies u door den selven Persoons
belet is gheworden den welcken ghij meijnende met u mes oock
te steken het selve u mes inde deure vermaeckt is gheworden
door t' sluijten der selve aldaer noch doende voordere dreijghe
menten ende insolentien met het uijt slaen vande glaese vensters
onder grauwsaem vloecken ende sweiren, alsmede dat ghy u oock
8'00 verre hebt vervoordert van opden 9 october 1736inden avont
tusschen den acht en neghen uren gheassisteert met Jan ende
Frans Bauwens inden meulemersch binnen dese prochie te aggresseren ende aen te tasten Jacobus de Wever fS Jaecques
pachter tot Segelsem ende vanden selven te ontvremden ofte uijtterlyck tot dies ghecoopereert t' hebben eene somme ten minsten
van neghen en twintigh guldens, midtsgaeders noch suspect
sijt van begaen t' hebben meer andere quaede faiten ende delicten, van alle welcke ten processe ende bij u eijghen confessie volcommentlijck is ghebleken den rechte omghenoeghen, ende alsoo al het selve niet lijdelijck en is in een landt van rechte sonder condigne straffe andere ten exempele, soo ist dat leenmannen vanden heerelijcken leenhove der prochie van Nederbraecle
ghesien het proces crimineel criminelij ck ende extraordinairelijck t' uwen laste inghestelt ende vervolght bij d' heer Petrus
Jacobus Roobaert bailliu der voorseyde prochie ende leenhove
met advijs van rechtsgheleerde advocaeten vanden raede in
Vlaenderen ter maenisse van ... recht doende in ghebanne vierschaere, condemneren gheleijdt te worden ter plaetse ordinaire
op een schavot ende aldaer ghebonden aen eenen staeck met
scherpe roeden ghegeesselt te worden tot den loopende bloede
midtsgaeders met een brandende ijser ghebrandtmerckt te worden, ende bannen u voorts buijten dese prochie van Nederbraecle
provincie van Vlaenderen ende sijne majesteyts Nederlanden
voor u leven lanck gheduerende, met interdictie van daer binnen te commen op peijne vande galge, de voorseijde prochie van
Nederbraecle naer slaekinghe van uwen persoon te ruijmen
binnen sonneschijn, de provincie van Vlaenderen binnen de
vierentwintigh uren, ende sijne majesteyts voorseide Nederlanden binnen derden daeghe, condemnerende u voorts inde costen
ende misen van iustitie ter tauxatie. Actum binnen Geeraertsberghe den Ien julii 1740.
[Ondertekend door] pp. De Partz, G. Dubois, G. Mencke, J. de
Bremmaecker, de Bussertein, A. De Geijtere.
0n
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Ghesien by de onderschreven geconsulteerde advocaeten vanden Raede in Vlaenderen het proces crimineel criminelyck ende
extraordinairelyck beleedt ende gheconcludeert in rechte voor
d' heeren leenmannen vanden heerelycken leenhove der prochie
van Nederbraeckele tussen d' heer Petrus Jacobus Roobaert
bailliu der selver prochie ende leenhove heeschere causa officii ter eendere seyde ende Jacobus Page fs Jaecques criminelen
gheabandoneerden ende fugitiven verweerdere ter andere ende
op alles geleth
T' advijs is recht doende te wijsen ende omme dieswille den
voornoemden Jacobus Page fSJaecques hem soo verre heeft vergheten van op den 1en september 1736 ontrent den elf a twaelf
uren inden nacht te gaen inden huyse ende herberghe van Marie van Hoijlant weduwe van Pieter van Cauwenberghe binnen
de voorseide prochie op den opstal dries met sijne medegheassocieerde, met stocken ende houte respectivelyck ghewaepent,
de welcke hij Jacobus Page beneffens syne mede gheassocieerde respectivelyck hebben geleijt opden achter vloer vanden selven huijse, ende naerdien datter tusschen Jacobus van Wienendaele fs Jans eenen van syne gheassocieerde ende Pieter Ghijs
was opghestaen twist ende disput, ende beneffens de selve syne
gheassocieerde respectivelyck te hebben opgenomen hunne stocken ende houte ende alsoo ten huyse uytgegaen opden ghemelden opstaldriesch, alwaer den voornoemden Jacobus Page sich
soo verre heeft te buyten gegaen van met syne gheassocieerde
te aggresseren de voornoemde persoonen van Pieter Ghijs ende
Pieter vander Motten onder vehement slaen als wanneer onder
de bende van hem Jacobus Page ende syne gheassocieerde wierde gheroepen slaet doodt soo langhe als ghy menschen vindt
soo verre ende veele dat door de selve aggressie den voornoemden Pieter vander Motten heeft becommen eenen grauwsaemen
slagh met scheijthoudt ofte stock soo danighlijck dat hij Pieter
vander Motten daervan ter aerden is ghevallen bloedende grootelyckx uijt sijne slincke oore ende waerdoore is ghecauseert eene
fracture in het cranium vande slincke seyde van syn hooft haer
extenderende van het cinciput dwers over de tempora ende haer
volmaeckende tot ontrent de maxilla superior ofte mandibula,
van welcke quetsure ende fracture den voornoemden Pieter
vander Motten opden XVI der voorseide maent septembre 1736is
overleden, alle t'welcke ter informatie preparatoire, enqueste
ordinaire ende ten processe is gebleken den rechte ommeghenoughen ende alsoo sulckdanighe enorme faicten niet en syn
lydelyck in een lant van rechte sonder condigne straffe andere
ten exempel, den selven Jacobus Page f" Jaecques te bannen
buyten de voorseide prochie van Nederbraeckele, lande van Aelst,
provintie van Vlaenderen, ende syne Majesteits gehoorsaemheyt
voor den tijdt van neghentneghentigh jaeren de selve prochie
te ruymen binnn vierentwintigh uren Lande van Aelst ende de
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provintie van Vlaenderen binnen derden daeghe ende syne Ma[esteits gehoorsaemheijt binnen acht daeghen naer pronuntiatie
ende insinuatie deser, . met interdictie van ghedurende den
voorseiden tijdt daer binnen te commen op pene van corporele
arbitraire straffe, ende den selven verweerdere voorders te condemneren inde costen ende misen van iustitie als de ghone vanden processe ter tauxatie. Aldus gheadviseert binnen Gheeraertsberghe den XX februarü 1737.
[Ondertekend door] [pp.] De Partz, Fiefvetz, J.B. Mencke, de
Bussertein.

In een gelijkaardig
stuk wordt Jacobus van Wienendaele
eens veroordeeld tot verbanning gedurende 99 jaar.

even-

Ghesien by d' onderschreven geconsulteerde advocaeten van
raede in Vlaenderen het proces crimineel criminelyck ende extraordinairelijck beleedt voor leenmannen der prochie ende
heerlyckhede van Nederbraeckele tusschen d' heer Petrus Jacobus Roobaert balliu der voorseide prochie ende Ieenhove heeschere causa officii ter eender sijde ende Adriaen de Clercq f'
Jaques ende Frans Gabriels f' Joos criminele fugitive ende geabbandormeerde verweerders ter andere ende op alles geleth
T' advijs is, om diswille sijlieden Adriaen de CIercq f' Jaques
ende Frans Gabriels f' Joos insetenen deser prochie hemlieden
soo verre hebt vervoordert van op den eersten september 1736t'
saemen beneffens Jaques Page f' Jaques, Jacobus van Winnendaele f' Jans, Adriaen van Breuseghem f' Adriaen, Jacobus Mertens f" Gillis, Pieter Anthon D'Hose fs Frans, ende Nicolaus vander MeuIen, van ontrent den elf a twelf uren inden naght sijnde
inden huijse van Marie van Hoolant wedewe van Pieter van Cauwenberghe binnen de voorseide prochie op den opstal drisch van
te maecken disput ende crackeel, ende op den aghtervloer vanden voornoemden huijse op te nemen hemlieden staeken ende
hauten, waermede sij gesaemdeIyck uijt den voorseiden huijse
sijn gegaen tot op den voorseiden opstaldrisch, alswaneer
tusschen hemlieden bende ofte geassocieerde is opgestaen geveght jegens Pieter Ghijs ende Pieter vander Motten onder het
roepen door iemant vande voorseide bende slaet doodt soo
langhe als ghij menschen vindt, soodanighlijck dat den voorseiden Pieter vander Motten door eenen persoon vande voorseide
hunne bende heeft becommen met stock ofte schijdthaut eenen
vehementen slagh op zijn hooft dat hij Pieter vander Motten
daer van als doodt ter aerden is gevallen bloedende uijt sijne
29

slincke ooren ende waerdoore is veroorsaeckt eene quetsure ofte
fracture in het cranium vande slincke sijde van syn hooft haer
extenderen de van het sinciput dwers over de tempora ende haer
volmaeckende tot ontrent de maxilla superior ofte mandibula,
waer van den voornoemden Pieter vander Motten op den 16 der
voorseide maent 1736 tusschen den twelf ende een uren naer
middagh is commen te overlyden, van alle welcken soo ter informatie preparatoire als enqueste ordinaire ende ten processe is
gebleken den reghte omgenoeghen, ende vermits soodanighe
faiten ende delicten miet en sijn lijdelyck in een landt van reghte sonder condigne punitie andere ter exempele, hemlieden Adriaen de Clercq fs Jaques ende Frans Gabriels f' Joos te bannen
buijten de prochie van Nederbraeckele lande van Aelst ende de
provintie van Vlanderen voor den tijdt van twintigh jaeren, de
voorseide prochie te ruijmen binnen 24 uren, den lande van Aelst
ende provintie van Vlanderen binnen aght daghen naer pronuntiatie ende insinuatie deser met interdictie van gedurende den
voorsetden tijdt daer binnen te commen op voordere arbitraire
pene, hemlieden voordts te condemneren in de costen vanden
processe ende misen van iustitie ter tauxatie. Aldus geadviseert
den 17 junii 1737.
[Ondertekend door] De Patz, de Bussertein, J.B. Mencke, G Dubois.
In een andere hand staat onderaan het document:
Ghepronuntieert XIXen junii 1737 ter maeninghe

van Dheer
Petrus Roobaert bailliu kenisse ende overstaene van Hubert
Pieters, Joannes vander Linden, Simoen van Keymeulen ende
Pieter vander Linden leenmannen naer luyden vande clocke ter
plaetsen gheaffirmeert.
In een soortgelijk document worden eveneens Adriaen van Breuseghem, Jacobus Mertens, Pieter Anthon Dhose en NicoZaes vander M eulen voor 20 jaar verbannen.

Omme dieswille dat ghy Raesse van Trienpont fs Reynier audt
ontrent sevenendertich jaeren gheboren ende wonachtich binnen dese prochye van Opbraecle u hebt begheven ende vervoordert te committeren diversche dieveryen soo huysbraecken als
anderseyns ende narnentlijck dat ghy over ontrent vierthien ofte
vyfthien jaeren met uwe complitten hebt berooft de kercke deser prochije ende daertoe met ghewelt ghebroken deur de veynster vande sacristije alwaer uwe compliecen syn inne ghegaen ende hebben ghestolen diversche ornamenten ende ghelt daervan
ghy voor u deel hebt gheproffyteert een pont grooten; item dat
ghy met uwe complietten over eenighe jaeren hebt ghebroken in
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het huys van Jan Wymeels ende aldaer ghestolen diverssche
cleederen ende ghelt daervan ghy hebt gheproffyteert
drye guldens; oock dat ghy met uwe complietten hebt ghebroken in het
huys van Pieter Dooreman binnen dese prochye daertoe ghy met
uwe compliecen hebt een gadt ghemaeckt onder de plaet ofte
sulle vanden huyse byde deure ende daer uut ghestolen eenich
lynsaet boecquey himden ende ander dynghen daervan ghy voor
u deel hebt gheproffyteer1J eenen gulden; item dat ghy over wat
beth als twee jaeren ontrent de bames saeytyt met uwe complieeen hebt ghebroken in het huys van Lenaert Meu deur het maecken van een gadt onder de plaete ofte sulle van den selven huyse
ende daer uut ghestolen een stick lynen laecken ende tselve vercocht voor vier stuyvers ofte neghen groote elcke elle; item dat
ghy van uwe compliecen hebt gheproffyteert vyf guldens over u
deel van twee cooljen die uwe compliecen hebben ghestolen ten
huyse van Pieter de Stercke fs Pieters; item dat ghy hebt ghestolen diversche ander dynghen soo ghenooch ghebleken is by
u en gheconfesseert als anderseyns wesende alle saecken van
quaede consequentie niet lydelick sonder punitie in exemple van
andere soo ist dat leenmannen
vanden wettelicken hove van
tvoornoemde Opbraecle naer voorgaende maenynghen
ghedaen
by David Revens bailliu derselve prochye causa officii naer voorgaende advys van rechtsgheleerde
advocaten vanden Raede in
Vlaenderen u condempneren
gheexecuteert
te worden mette
coorde soo datter de doot naer volght confisquierende alle uwe
goedynghe soo leenen als erfve waer die ghestaen ende gheleghen
syn sheeren proffyte de costen ende misen van iusticie alvoren
ghededuceert. Actum by wysdom van dheeren Adr. van Grootenbruele, Jaecques Troncquoy, Piet er Wymeels, Andries vander
Linden, Maerten Faeyngnaert, Pieter Meu, Gillis de Ruyter, Guilliauw de Cooman ende Simon de Temmerman leenmannen vanden hove van Opbraecle desen XV"" november XVlc twee ende
tsestich torconden als greffier S. Temmerman.
S. DE LANGii;.
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VECHTERSBAAS EN OPSTANDELINGEN TEGEN HET
MAALGELD TE SCHORISSE.
21..,7-1727
Franchois de Lepeleere, zoon van Lieven, oud 30 jaar, geboren te Schorisse en er wonende tot bij zijn aanhouding, kleermaker, heeft op 9 april 1720,samen met zijn broeders Valentijn
en Philippe en zijn zwager Ferdinand de Bo, in de herberg «de
Swaene» krakeel gemaakt en Ferdinand Speliers en Lieven vander Donck uitgedaagd om te vechten. De vechtpartij met messen ging door buiten de herberg en hierbij werd Van der Donck
gestoken met een mes in rug en Franchois de Lepeleere «in de
rechter sijde ende bille.» Op 22 oktober 1723was Franchois de
Lepeleere, samen met zijn vader zijn broeders Valentijn en
Maximiliaan en voorn. zwager, in de herberg van Anthone
Kerckstock te Sint-Cornelfs-Horebeke ; hier vielen harde woorden tussen zijn broers en Pieter Schiettekatte, die de herberg
wou verlaten, maar Franchois sloeg hem een bierpot dodelijk
op het hoofd, zodat hij «overdoodt ter aerden is blijfven ligghen.»
Op 24 oktober 1723bevond Franchois zich met zijn vader, broeder Valentijn en zijn zwager te EIst in de herberg «de Keursels.
waar zij Jacobus Goddijn ontmoetten, die op de «naerkermisse
van Sto-Blasius-Boucle»met de zwager woorden had gehad;
Franchois smeet tot tweemaal toe met een bierpot naar Goddijn,
die hierop door de bende werd vervolgd en die geen uitweg meer
ziende uitriep: «Jesus Maria moet ick sterven doet met mij wat
ghij wilt», waarop de bazin de vader van Franchois wist te
overhalen om verder geweld te verhinderen. Op nieuwjaarsdag
1726 werd hij betrokken in een vechtpartij tussen de familie
Ghijselinck en de familie Van Reckem, waarbij Jan Ghijselinck
ter plaatse dood bleef err Jacobus van Reckem dodelijk werd gekwetst, achtervolgd door Franchois de Lepeleere met «een ijsere
vorcke», Jan Baptist Baro en Jan-Baptist, beide gewapend met
een mes. Achteraf vormde hij een groep met enkele vrienden om
de wijk 'Coecaemei«vrij te hauden van maelghelt ende bestraelghelt te betaelene» en ruide hij het volk op, met als gevolg dat
op 23 maart 1726 «op het slaen van de trommel een groote menichte van volck vergadert is», met het inzicht aan de deurwaarders te weerstaan. De wet van Schorisse verbood s' anderdaags nog samenscholing of de trommel te slaan. Tegen dit verbod in riep Franchois het volk opnieuw samen op 1 april 1726
toen een deurwaarder met enige assistenten verscheen. Een
groep van 200 personen, gewapend met «spaeden, bijlen hauweelen, moorshamers, haumessen, riechen, voreken ende andere
dierghelijcke instrumenten», troepte samen. Franchois stapte
op aan het hoofd van de groep, naast Pieter van de Wattijne
«draeghende een peertse (onder de bende ghenaemt den schepper
32

ghecroont met bloemen die ghij noemt tuijkeloosen ende al
dander syde Lieven van Daele al trommelende», van «de Swaene
lancx het Wolvegat door de dwerschende straete naer den Coecaemer meulen» op zoek naar de deurwaarders, die zich bevonden in de herberg «den Voghelensanck», waar de bende brandewijn aan het drinken ging, «onder luijdt gheroep wij verteeren
hier het maelghelt dat de Coninck daernaer om de stront comt».
Hierna bestormde de bende de deur van de kamer, waarin zich
de deurwaarders bevonden. Deze laatsten, zeven in aantal, en gewapend met «fusiecquen ende pistollen», zochten hun heil in
de vlucht!
Franchois de Lepeleere werd veroordeeld om «Lijfvelijck gheexecuteerd te worden met de coorde aen eene potence gherecht
op de Pharahildeplaetse voor de pilaeren van den Graven Casteele», daarna zal het dode lichaam gevoerd worden naar de
«plaetse patibulaire ghecostumeert om aldaer te blijven hanghen» + verbeurdverklaring van al zijn goederen.
blz. 18V.- 21rO.
Ook enkele medeplichtigen aan de opstoot van 1 april 1726
werden op het matje geroepen en veroordeeld: Pieter van de
Wattijne, zoon van Jan (26 jaar oud) zou verschijnen «op een
schavot gherecht voor de pilaeren van 's graven casteele en aldaer met den bast aen den hals ghegeesselt worden met scherpe
roeden tot den loopenden bloede ende daernaer gebrandtmerckt»
levenslang verbannen te worden uit de landen van «de keizerlijcke majesteit, «de stadt te ruijmen binnen sonneschijn, de
provincie binnen derden daghe ende de voordere landen binnen
acht daeghe naer slaeckijnghe ... alles op pijne van de galghe»
+ verbeurdverklaring van al zijn goederen (blz. 21r, V). Lieven
van den Daele, zoon van steven, 23 jaar oud, werd tot dezelfde
straf veroordeeld (blz. 22ro.,V). Pieter Baeckelant, zoon van
Louis, landbouwer (65 jaar oud) liep dezelfde veroordeling op
(blz. 22V., 23V). Elisabeth Ghyselinck, zn. van Lieven, weduwe
Franchois Nockerman, (60 jaar oud) werd eveneens tot dezelfde
straf veroordeeld (blz. 23V., 24ro). Franchoise Nockerman, dochter van Franchois (22 jaar) werd veroordeeld om op het schavot
voor het gravenkasteel gegeeseld te worden «met scherpe roeden totten loopenden bloede» + verbanning uit al de landen
van de keizer voor de tijd van 12 jaar + proceskosten blz. 24V.,
25ro). Franchois Nockerman, broeder van voorgaande, 20 jaar
oud, werd verbannen voor 10 jaar + de proceskosten (blz. 25ro,
V.). Lieven vande Walle, zoon van Daniel (25 jaar oud) en Pietr
Roos, zoon van Jan (29 jaar oud) werden veroordeeld tot de
verbanning voor de duur van 8 jaar + de proceskosten (25 V
26r). Lieven de Wolf, zoon van Jan, rekening gehouden met zijn
«lanckdurtghe stricte detentie», werd slechts veroordeeld tot de
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proceskosten, evenals Louis Baeckelandt, zoon van Louijs (blz.
26V., 27r.). Al de veroordeelden waren inwoners van Schorisse.
Op 24 september. 1727 werd Philippe de Lepeleere, zoon van
Lieven (34 jaar oud), eveneens geboortig van Schorisse, veroordeeld om «lijfvelijck gheexecuteert te worden met de coorde aen
potence gherecht op de Pharahilde plaetse voor de pilaeren van
sGraven Casteele, soa datter de doodt naer volght ende u doodt
lichaem ghevoert te worden ter plaetse patibulaire
ghecostumeert, om aldaer te blijven hanghen gheexponeert andere ten
exempel»
verbeurdverklaring
van zijn goederen (blz. 32r., 33r.) .

+

VECHTERSBAAS TE SINT-LIEVENS-HOUTEM
24-7-1773
Jan-Baptist de Backer, zoon Adriaan, voorheen wonend te SintLievens-Houtem, nu voortvluchtig, heeft op 25 juni 1772 in en
buiten de herberg de Paling aldaar, er getwist, gevloekt en gevochten, zodat verschillende mensen gekwetst werden; tengevolge hiervan liep Jan-Baptist een proces op en werd gevangen gezet
door pro Livinus Maegerman, officier van Aspelare en Nederhasselt, maar niet zonder geweldige weerstand zowel tegen de officier als tegen Judocus van den Berghe, zijn assistent. Op bevel
van de baljuw Bruyneel werd hij opgeleid naar de gevangenis'
op de Reep te Boelare door voorn. Maegerman en Jan-Baptist
Volckaert, officieren en Van den Berghe voorn., maar onder de
weg beledigde en bedreigde hij deze mannen. Hij bleef tot 29
juni in de gevangenis opgesloten, maar brak er «eene ijsere colomme uijt een venster», zodat hij voldoende opening bekwam
om er door te kruipen en te vluchten. Het vonnis luidt: 10 jaar
verbanning buiten de landen van hare majesteit
proceskosten
+ her.stel van de gevangenis. te Boelare.
blz. 196 V., 1971"

+

INWONER VAN NEDERBOELARE
11-6-1774
Onéphrius Boudan, zoon van Fran.s, voorheen wonend te Nederboelare, nu voortvluchtig, wordt wegens «excessen bij hem begaen» voor 20 jaar verbannen uit de landen van hare majesteit +
proceskosten. Dit vonnis zal overgemaakt worden aan de burgemeester en schepenen van Onkerzele om het aldaar op de kerkstichel af te kondigen.
blz. 202.
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GELDVERVALSER TE ETIKHOVE
20-2-1731
Abraham Pot, zoon van Abraham, wonend te Etikhove, ontvanger van Nukerke, had sinds 1718 een bijverdienste gezocht in
het «schroeijen, snijden, kappen en verminderen
verscheyde
silvere specien van ghevalueerden ghelde gheslaghen ende ghemunt met de waepenen soo van sijne keijserlijcke ende coninckIijcke majesteit ofte desselfs voorsaeten, als van ande souveraine
princen», waarvan hij in het bezit kwam als ontvanger van Nukerke; hij stelde die stukken ter hand. aan Isaacq van der Kimpen, schoenlapper te Etikhove op de heerlijkheid van Fines,
om de verminderde muntstukken
effen te vijlen «ofte metden
hamer vuyt te slaen», om ze beter te kunnen uitgeven en met
de afval «verscheydene paren silvere gespen» te laten
gieten
door Daniël Soudan, horlogiemaker te Melden; Van der Kimpen
liet deze gespen «schoone maecken en pollijsteren» door Piet er
van Cauwenberghe, die er de nodige haken aanbracht.
Abraham Pot werd veroordeeld om «in effigie op een schavot
gherecht op de St.-Pharahilde plaetse ghebracht te worden ende
aldaer gheworpen te worden in eenen ketele met soeijende olie
ende water» + verbeurd verklaring van al zijn goederen.
Isaacq van der Kimpen wordt als medeplichtige tot dezelfde
straf veroordeeld.

HULP AAN DESERTEURS
25-5-1731
Jan Heyndricx, zoon van Jan, landbouwer te Moortsele, kocht
gedurende de Kruisdagen «twee soldaete
mantels, met eene
veste ende twee sabels ofte pallassen van twee duijtsche cuirassiers», die in dienst waren van zijne majesteit in het regiment
van .de prins van Portugal, gekasserneerd te Gent en die hun
eenheid waren ontvlucht; als ruil schonk de beschuldigde aan
de soldaten «eenen blauwen justancorps», en wees hen de weg
langs Sint-Lievens-Houtem in richting tussen Brussel en Halle.
Omwille van deze dienstvaardigheid
wordt Jan Heijndricx veroordeeld om met ontbloten hoofde op zijn beide knieën vergiffenis te vragen + opssluiting gedurende 14 dagen «in eenen donekeren .put» van het gevang, op water en brood + een boete van
25 pattacons ten bate van het regiment van beide deserteurs +
10 pattacons «in proffijte van den aenbringhers
+ de proceskosten. De wethouders ende ghemeynte van Moortsesle zijn verantwoordelijk voor de betaling van de gevorderde boete.
blz. 61r·., vRa. Gent: Fonds Raad var'. Vlaanderen,
nr. 8596.

Register

van criminele

sentenciën

J.D.B.
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Schoolstrijd te Aalst in 1420
In de middeleeuwen was de «scholastrye» of het schooImeesterambt
een funktie die door de stadsmagistraat voor een vaste som werd verpacht. Zo was de scholastrye van Aalst vóór 1418 in het bezit van Gillis
den Proufst, wat hem jaarlijks het betrekkelijk geringe bedrag van vijftien ponden par. opleverde, naast het schoolgeld dat de leerlingen verplicht waren te betalen. Hij hield echter zelf geen school maar liet deze,
mits een kleine vergoeding, bedienen door bereidwillige - en vaak onbekwame personen. Omdat deze volstrekt niet voldeden gaven de schepenen op 19 mei 1418 de scholastrye voor hetzelfde «salaris» over aan de
deken en pastoor van Aalst, Gillis Clauwaert (1), die zich voor de uit"
oefening van dit ambt waarschijnlijk eveneens liet vervangen. Twee jaar
later echter ontstonden er terug moeilijkheden toen Lievin Kindekin
«seoelmeester van Aelst», die «de scole diere ghehuert hadde», klacht
neerlegde tegen de persoon van Johannes van der Meulen omdat deze ten
zijnen nadele een school geopend had waarin hij een groot aantal kinderen onderwees. Dit was volgens Lievin een inbreuk op de privilegies
van de scolaster die volgens hem alleen het recht bezat om een onderwijsinrichting in de stad te openen. Hierop replikeerde Johannes echter met
erop te wijzen dat de stadsschooImeester op aandringen van de burggraaf
van Aalst aan hem de toestemming had gegeven om onderricht te geven
aan 22 kinderen, wat later op vraag van de pastoor, van Jan de Numeester, van Jan Plettin en van de hoogbaljuw was uitgebreid tot 25. Lieven
Kindekin ontkende deze overeenkomst niet maar kloeg in het biezonder
het feit aan dat meester vander Meulen in feite veel meer dan de toegestane 25 leerlingen in zijn school aanvaardde. Hierop verboden de schepenen aan deze laatste nog langer school te houden. Op 19 november 1420
werd echter een vergelijk bereikt en bepaalde men dat van der Meulen
zijn vroegere bezigheid mocht hervatten op voorwaarde dat hij jaarlijks
twintig groten zou betalen aan de stadsschoolmeester voor elke leerling
die hij boven het toegestane aantal in zijn school zou opnemen (2).
Hiermee was de zaak opgelost... maar niet voorgoed, vermits er vijftig
jaar later - in 1470 - terug moeilijkheden rezen met een aantal konkurrerende schoolmeesters, die zonder toelating van de stadsmagistraat scholen hadden geopend (3).
Hekelgem

Erik Houtman.

(1) P. DE POTTER en J. BROECKAERT, Geschiedenis der stad Aalst, dl. lIl,
Gent, 1875, p. 2.
(2) Stadsarchief Aalst, nr. 1131 (fragment van een register van schepenkennissen (4120), fol. 175.
(3) P. DE POTTER en J. BROECKAERT, O.C., p. 4-5.
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ERRATA
bij E. HOUTMAN, «Het Wilhelmietenklooster te Aalst".
Land van Aalst, jg. XXIV, 1972, p. 229-283.
p. 229, regel 5, lees is bekend dat het leven i.p.v. is bekend dat leven.
n. (noot') (1), regel 15, lees (Land van Aalst, jg. XXIV, 1972), p. 22-24
t.p.v. 22-23.
p. 230, n. (3), lees Archiepiscopatus
Mechlineinsis.

Mechliniensis

i.p.v,

Archiepiscopatus

p. 231, regel 22, lees de abdij van Lobbes i.p.v. de abdij.
p. 232, regel· 5, lees (Margaretha van Vlaanderen die) als erfgename van
Iwein i.p.v. als enige erfgename van Iwein.
regel 19, lees Malavalle bij Castiglione i.p.v. Malaville bij Castiglione.
p. 234, regel 27, lees (en waarschijnlijk ook) de latere prior i.p.v. de laatste
prior.
regel 30, lees deze nieuwe statuten i.p.v. deze statuten.
p. 235, regel 5, lees in 1450 en 1453 volgden i.p.v. in 1450 volgden.
n. (25), lees nr. 24 f. 55 en 25 f. 55 i.p.v. nr. 24 f. 55.,
p. 238, regel 2, lees onlangs nog meer dan honderd pattacons l.p.v. onlangs
honderd pattacons.
p. 240, n. (50), lees Aalst, 1852 t.p.v. Aalst, 1582.
p. 244, regel 2, lees en ontvingen hierna een i.p.v. en ontvingen een.
p. 24G. 11. (66-), lees (Junta voor Amortisaties nr.) 648 i.p.v. 643.
p. 246, regel 23 e.v., lees aldaar stukken van zijn harnas en van zijn boete
kettingen als relieken bewaarde (72). In de kerk 'zelf werden speciale
aflaten van de heilige Wil lern verkocht, zoals blijkt uit enkele aantekeningen in het rekeningboek van de kosterij (73) i.p.v. aldaar
stukken van zijn harnas en van zijn waarvan men aldaar stukken
van zijn harnas en van zijn boete- boetekettingen als relieken bewaarde (72). In de kerk zelf werden speciale aflaten van de heilige
Willem verleenden, zoals blijkt uit enkele aantekeningen in het renteboek van de kosterij (n).
p. 247, regel 11, lees edellieden i.p.v. edelieden.
p. 248, regel 3, lees (in de jaren) 1772-1778 i.p.v. 1772-178.
p. 249, regel 18, Jees.. 1594-1595,] 609, 1633 en 1685 i.p.v. 1594-1595, 1609 en
1685.
n. (86),

lees (Sakramentsdag)

i.p.v. (Sekramentsdag).

p. 253, regel 18, lees twee huizen laten oprichten
oprichten.

i.p.v. twee huizen laat

p. 254, regel 11 e.v.
DE BEZITTINGEN VAN HET WILHELl\UETENKLOOSTER
TE AALST
Grondbezit
Aalst
prater ij Schaarbeke
praterij Mijlbeke
praterij Nieuwerkerken.
Erembodegem
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3

2

0
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3
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2
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1 23114

2
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95

(110)

'Boelare
en Herzele

Herdersem

72

2

92

2

1

12

2

61,5

2

3

45

3

66,5

3

91

2

Ressegem

2

33

Wichelen
Erpe

1

40

2

1

37

2

1

39

Erondegem

38

Totaal,

90 b. 3 dw. 56,5 r.
(= 111,5 ha) (111)

p. 257, n. (121), lees f. 167vo i.p.v.
alleen

f. 167xo.

p. 258, n. (126),
ren aan.

lees

p. 261, regel 19,
trator de
regel 22,
koop.
n. (142),

lees (1786 werd)
administrator
Smet.
lees de voorgenomen
verkoop

p. 263, regel

liet

85 b. 13114 r.
(= 104,5 ha) .

enkele

goederen

lees Rekeningsbewijzen

19, lees groot,

i.p.v.

aan

i.p.v.

liet, enkele

de Smet

i.p.v.

i.p.v.

overgenom.en

de

een

goedeadminisver-

Rekeningenbewijzen.

die niet i. p. v. groot,

dien niet.

p. 264, plan I, Onderschrift:
Hoekje van het stadsplan
van Aalst door Guicciardini (ca. 1567) met buiten
de stadsvesten,
in het verlengde
van
de Kapelstraat.
de vermoedelijke
kapel van Sint-Ursmarus
(uit J.
ROEGIERS,
Alostnm Christianum,
o.c., p. 40-41).
p. 266,

n. (23), lees Huybergen,
s.I. (1907) i.p.v.
n. (26), na n. (24) elemineren.

p. 267, regel

4, lees prior

p. 268, regel
p. 2.70, regel

20, lees

n.

in 1557' i.p.V. prior

Huybergen,

s.b. (1907).

in 1757.

in i.p.v. Bij opheffing.

Bij de opheffing

in.

20, lees ... kort voor 1585 i p.v. kort voor 1595.
(22), Jees nr. 31, f. 5255vo i.p.v, nr. 25, f. 5255vo.

p. 273, regel

5, lees

zoon

van

Guilielmus

p. 275, regel

9, lees en bekleedde
n. (6l), lees Een zekere
Heddelault.

i.p.v.

zoon

van

Guillelmus.

in 168 i.p.v. en bekleedde
in 1668.
Petrus
Heddebault
Lp.v. Een zekere

p. 278, n. (86), lees (Le monastère
p. 280, regel

2, lees -vermeende-suchter

p. 283, regel

I, lees in

de)

Bernardfagne
i.p.v.

170& vermeld

i.p.v.

i.p.v.

Petrus

Bernardfragne.

-verrneende-stichte.
in 17D6 vermeld.

p. 284, Illustratie
H, plan 3, Onderschrift:
Deel van de plattegrond
van Aalst
door J.B. HOFFMANS
(1815) met links bovenaan
de Sint-Ursmarusweide, waarop vroeger
de Sint-Ursmaruskapel
stond en onderaan
het
Pestkerkhof
(uit J. ROEGIERS,
Alosturn Chi-isttanum, o.c., p. 48-49).
Illustratie
Hl, plan 5, Onderschrift:
Het huidig straten tracé van de
Stationswijk
met op de achtergrond
(in stippellijn)
het plan van
J.B. HOFFJVIANS (1815) (uit J. ROEGIERS,
o.c., na p. 56).
Addendum,
zie p. 301.
p. 301, regel

15, lees

p. 302, regel

17, lees f. 233-234vo i.p.v.

op 24 oktober

1693 i.p.v.

op 25 oktober

f. 133·134vo.

1693.
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