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BIJ EEN WISSEL IN HET BESTUUR

Zoals de lezer op de kaft kan merken, zal vanaf dit jaar ons bestuurslid
Mieke Van Damme de functie van 'beheerder' op zich nemen en treedt
Wilfried Vernaeve uit die functie terug.

Wi1fried, die sinds 1991 lid is van ons bestuur, nam die functie
waar sinds 2005. Voordien nam hij de taak van verslaggever op zich.
Wilfried heeft gedurende vijf jaar met grote inzet en zorg de taak van
beheerder uitgeoefend. De beheerder staat in voor de ledenadministratie
en voor het financieel beheer. Het is binnen ons bestuur een van de
kemopdrachten. Wilfried combineerde zijn taak met het voorzitterschap
van de Vereniging voor het Aalsters Kultuurschoon (VVAK) en hij werkt
nog steeds voort aan zijn gigantische werk Regesten op de wettelijke
Passeringen van de stad Aalst waarvan met regelmaat een deel wordt
uitgebracht. Voor Wilfried werd die combinatie van taken teveel,
vandaar dat hij gevraagd heeft om niet langer de administratieve en
tijdrovende functie van beheerder te moeten uitoefenen. Wilfried
blijft evenwel actief in het bestuur en zal samen met Georges Vande
Winkel verder instaan voor de hooggewaardeerde Bibliografie van de
geschiedenis van het Land van Aalst, die jaarlijks in nummer drie van
onze jaargang verschijnt. Alle leden van het bestuur danken Wilfried
voor zijn inzet voor onze vereniging, wensen hem nog vele jaren van
vruchtbaar werk in al zijn ondememingen toe en blijven zijn verdere
actieve medewerking aan het bestuur van onze vereniging zeer op prijs
stellen.

Mieke Van Damme is sinds 1997 lid van ons bestuur. Zij is een
van onze jongere bestuursleden, die met grote stiptheid, ondanks haar
professionele werk en haar huishoudelijke taak als moeder van eenjong
gezin, steeds aanwezig is op de vergaderingen. Zij is bereid om de taak
van bebeerder op zich te nemen, een administratieve opdracbt die baar
zeker zal liggen. Wij hopen dat zij deze taak gedurende vele jaren zal
kunnen uitoefenen en wensen haar daarbij veel succes toe. Vermelden
wij nog dat Mieke naast onze vereniging ook actief is in het bestuur van
de Heemkundige Kring van Erpe-Mere.

Bart Van Langenhove heeft gevraagd vanaf 2010 geen lid meer
te zijn van ons bestuur. Bart is in 1997 toegetreden tot het bestuur.
Hij is een man die te Lede in het culturele leven erg actief is en die
zich daar ontpopt heeft als één van de belangrijke onderzoekers
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van de lokale geschiedenis. Bart publiceerde ook in ons tijdschrift
enkele zeer gewaardeerde artikelen. Een zwaar beroeps leven en de
verantwoordelijkheid voor zijn groot gezin maken het voor Bart te
moeilijk om nog langer actief te zijn binnen ons het bestuur. Wij danken
Balt voor zijn jarenlange inzet en vriendschap en hopen hem allicht in
latere tijden opnieuw als bestuurslid te kunnen verwelkomen.

Hoewel wij kunnen rekenen op een zeer stabiele en uitgebreide
bestuurskem, zijn we toch op zoek naar nieuwe, jonge bestuursleden,
die zich voor een langere tijd willen engageren in onze vereniging.
Actiefbezig zijn met lokaal historisch onderzoek en in een groep kunnen
samenwerken zijn daartoe de voorwaarden. Wie belangstelling heeft kan
zich altijd wenden tot een van de bestuursleden. In ons bestuur treft men
een vriendengroep aan en een stimulerend milieu waarin uitwisseling
van kennis en informatie over het regionaal historisch onderzoek de
praktijk is.

Het bestuur en de vereniging bestaan maar dank zij de leden. Wij doen
ons best om elk jaar opnieuw leesbare en historisch goed onderbouwde
artikelen te publiceren en een aantrekkelijk tijdschrift van kwaliteit op
de markt te brengen. Wij zijn blij te constateren dat ons lezerspubliek
dat weet te waarderen en zullen die weg ook in de toekomst blijven
bewandelen.

Het bestuur
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UNE FAMILLE NOTABLE 1

DE FAMILIE COSYNS
Haar netwerken en dynastievormingen in Zuidoost-

Vlaanderen en Zuidwest-Brabant
Deelt

MarcelCOCK
Roger COSYNS

INLEIDING

In gemeenten van de Denderstreek tussen Geraardsbergen, Ninove en
Aalst, zowel op de Vlaamse als de Brabantse oever van de rivier, zijn
er sinds de middeleeuwse periode 'Cosyns' -families aan te wijzen.
Deze studie wil een bijdrage zijn tot de geschiedenis van een van deze
families met laat-middeleeuwse oorsprong in Appelterre-Eichem.

1. De familienaam 'Cosyns'

De familienaam 'Cosyns' is van Romaanse oorsprong en zou afgeleid
zijn van het Latijnse consobrinus, - 'het kind van één van de twee
zusters"? Het Middellatijn kent sobrinalsobrinus en eveneens in een
vrouwelijke genusvorm het woord consina!cousina als synoniem met
consobrina?

3

Kwalificatie van de familie door vrederechter Pieter Kameel Cosyris (0 Meerbeke,
31 januari 1793 - t Herzele , 25 oktober 1883) in een brief van 2 februari 1847 aan
minister van justitie Jules d' Anethan (ARA, Ministerie van justitie, 269).
Deze bijdra~e is het eerste deel van drie; het tweede deel en het derde deel ver-
schijnen in ae volgende nummers van deze jaargang.
Het woord consobrinus reeds bij de klassieken als Terentius, Cicero en Tacitus;
daarvoor o.m. OxJord Latin Dictionary, Oxford, 1968, p. 417, sub lemma conso-
brinus .
Hiervoor J. VERCOUILLIE, Beknopt etymolologisch woordenboek der Neder-
landsche taal, Gent,1925, p. 180; Glossarium mediae et infimae latinitatis con-
ditum a C. Du Fresne domino Du Cange auctum [. . .].Tomus secundus, Parijs,
1937, p. 518; O. WEYERS - M. GUMBERT-HEPP, Lexicon latinitatis neerlandi-
cae medii aevi. Woordenboek van het middeleeuws Latijn van de Noordelijke Ne-
derlanden conditum a J. W. Fuchs. Fasciculus 58. Singulariter - stuverus, Leiden,
2002, kol. 564, sub lemma sobrinalsobrinus; P. VAN VEEN e.a., Etymologisch
woordenboek. De herkomst van onze woorden, Antwerpen, 1989, p. 174, sub lem-
ma cousin.
The Hall of Narnes, Ontario, publiceerde in 1994 het resultaat van onderzoek naar
de familienaam 'Cosyns' in de Angelsaksische en Amerikaanse landen. Daarin
wordt o.m. voorgesteld de familienaam te verbinden met Vikingen, die zich in
het spoor van Willern de Veroveraar vanuit Normandië (1066) in Zuid-Engeland
zouden gevestigd hebben.

2
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De familienaam komt sinds zijn verschijning in de historische bronnen
van de middeleeuwen onder meerdere schrijfwijzen voor. Naast de
hedendaagse bekende varianten 'cosyns, cosijns' leest men ook wel
'causiins, cosens, coseyns, coosijns, cossyns cosyn, cousin, cousijn,
coussins, coussijns, coussyns, cozijns'. Zelfs blijkt er in 16de- eeuwse
bronnen een verwarring tussen 'coesins' en 'ghoossyns, goosins,' te
bestaan."

In de huidige stand van het onderzoek is de oudst gekende persoon
met de achternaam 'Cosyns' een zekere Jan Cosyns, die gehuwd is met
Geertrui. Het echtpaar woont wellicht in Everbeek. Vermoedelijk bij de
dood van Jan, verkoopt zijn vrouw in 1320 één bunder land in Everbeek
aan de overste van het hospitaal te Geraardsbergen; Geertrui behoudt het
vruchtgebruik van het land en na haar dood komt dit ten goede aan de
armen van het hospitaal. 5 Een cijnsregister van de Vlaamse graafuit 1374
vermeldt verder nog een Jan Cosijn en een Gillis Cosijn als inwoners
van Geraardsbergen. Ze wonen er in de Nederste Hunnegemstraat,
de huidige Gasthuisstraat, en betalen er voor hun eigendommen
respectievelijk 2 en S deniers cijns aan de grafelijke ontvanger," Verder
maken regesten- en namenlijsten uit de voornaamste archieffondsen van
de Geraardsbergse regio duidelijk dat er vanaf de middeleeuwen reeds
in meerdere dorpen van de zuidelijke Denderstreek 'Cosyns'-families
wonen. Zo zijn er sporen van zulke families in Deftinge, Deux-Acren,
Everbeek, (14de eeuw), Steenhuize-Wijnhuize (lSde eeuw), Appelterre-
Eichem (einde ISde eeuw) en in Schendelbeke (16de eeuw).?

4 De verwijzing naar varianten in de schrijfwijze van de familienaam is niet ex-
haustief. De verwarring tussen 'coesins' en ghoossyns, goosins' blijkt o.m. uit
de penningkohieren van 1571 en 1572 en uit een akte van 21 januari 1557 n.s.
(Stadsarchief Gent, Penningkohieren Appelterre-Eichem, 3/12, f. 17; Rijksarchief
Beveren, Baronie Wedersrate, 354, f. 18).
Rijksarchief Gent, Hospitaal Geraardsbergen, 58.
Algemeen Rijksarchief Brussel, Rekenkamer, 45.282, f. 4 en 4v.
Daarvoor de lijsten bij G. DE VOS, Inventaris der handvesten van 'Onser
Liever Vrouwen Gasthuys, Senier Margrieten Begynhof" en 's'Keyzershof' of
'Meisje~weezenhuis' van Geeraardsbergen, Geraardsbergen, 1898; J. VER-
SCHAEREN, Inventaris van het archief van de Sint-Adriaansabdij te Geraards-
bergen, Brussel 1974; J. VERSCHAERËN,lnventaris van het Archiefvan de abdij
van Beaupré te Grimminge, Brussel 1973; M. NUYTTENS, Inventaris van het ar-
chiervan de priorij van Siru-Maartens-Bos te Sint-Martens-Lierde, Brussel, 1976;
V. GAUBLOMME, Familienamen uit de charters der kartuite van St-Martens-
Lierde, in: Het Land van Aalst, 1, 1949, p. 144.
In Steenhuize- Wijnhuize wordt een Lucas Cosijn vermeldt in een renteJijst bij een
oorkonde van 1442 (Kerkarchief Steenhuize-Wijnhuize. ongeklasseerd archief).
In Schendelbeke zijn Adriaan Coussyns en naderhand zijn zoon Jan pachters van
de abdij hoeve van de Sint-Adriaansabdij van Geraardsbergen aldaar ca. 1590 (E.
SOENS, De abdij van Sint-Adriaan te Geeraardsbergen. Haar pachthoeven en
molens, Aalst, 1914,p. 136-137).

5
6
7
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2. Historisch onderzoek naar de familie Cosyns

Notaris Louis Cosyns (0 Haaltert, 1907- t Gent, 1971) uit Schaarbeek
verrichtte vanaf 1942 als eerste genealogisch onderzoek naar een tak
van de familie Cosyns in Meerbeke.

In een eerste opzet hebben wij zelf vanaf 1990 voor de familie
Cosyns haar oudste vertegenwoordiging in Appelterre-Eichem (einde
lSde tot l7de eeuw), haar verdere afstamming in Meerbeke (18de eeuw)
en in Pollare via Ninove en Herzele (l9de en 20Sle eeuwen) verder
uitgewerkt. Vooral voor de eerste twee eeuwen van dit genealogisch
onderzoek, wanneer de familiegeschiedenis zich afspeelt in Appelterre-
Eichem, is dankbaar gebruik gemaakt van de gezinsreconstructie in het
dorp door R. LIEVENS in zijn Parochieregisters Appelterre-Eichem.
1623-1799 en van een uitgave van een landboek van het dorp door W.
VANDERPOORTEN in Geschiedenis van de gemeente Appelterre-
Eichem. Wetenschappelijk verantwoorde situering van de bewoning in
het jaar 1653. Deel 1.

Anderzijds stelde Etienne Cosyns uit Melle na eigen onderzoek in
2007 een onuitgegeven Familiegeschiedenis van Cosyns. Tak Meerbeke
(Cosyns-Demets en Cosyns- Van Mol). Een familie van brouwers,
notarissen, meiers, schepenen, burgemeesters samen. Inmiddels heeft
de auteur in 2009 nog een onuitgegeven encyclopedisch werk over alle
familietakken verzorgd met als titel Familiekroniek van Cosyns. Cosyns-
Demets. Tak Meerbeke. Brouwers, meiers, schepenen, burgemeesters
300 jaar. Tak Pollare en Tak Ninove. Op 1 juli 2009 omvat dit laatste
werk 450 bladzijden in A4-formaat.

a contacten tussen de auteurs en uitwisseling van
onderzoeksresultaten is intussen gebleken dat de familie Cosyns zich
vanuit haar lSde-eeuwse bakennat Appelterre-Eichem vanaf de 18de
eeuw nog in een drietal grote familietakken in Meerbeke, Ninove en
Pollare heeft verspreid. Het resultaat van dit onderzoek is door de
schaarste van het bronnenmateriaal voor de lSde en l6de eeuwen nog
vrij fragmentarisch en hypothetisch. Eerst vanaf de 17de eeuw kan de
genealogie met een grotere zekerheid worden samengesteld.

In wat voorligt, vindt de lezernog steeds de genealogische detailstudie
over vijftien generaties voor de familietakken in Pollare, - eigenlijk het
origineel opzet van ons onderzoek. Omdat dit gedetailleerd onderzoek
voor de families in Appelterre-Eichern tot 1727, in Meerbeke tot 1814
en in Ninove tot 1776 gelijklopend is met de familie in PoIlare, zijn
verder ook die overige familietakken genealogisch in detail uitgewerkt
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tot de aangehaalde data. 8

Dankzij een aantal genealogische gegevens over de andere
familietakken uit de studie van Etienne Cosyns, hebben wij ook de
uitgebreide sociaal-politieke en economische netwerkenvorming, die
wij aanvankelijk alleen voor de familie in Pollare hadden uitgewerkt, nu
ook voor alle familietakken duidelijk gemaakt. Daarbij worden voor de
takken van Appelterre-Eichem, Meerbeke en Ninove alleen nog verdere
genealogische details aangegeven, die nodig zijn voor het goede begrip
van de netwerkenvorming.

3. Praktische opmerkingen vooraf

In ons opstel zullen wij, behalve in citaten uit bronnen, de familienaam
steeds als 'Cosyns' spellen. De gelijklopende enkelvoudige doopnamen
uit de familie in de l6de tot 18de eeuw krijgen een identificatie door een
bijkomend Romeins cijfer. Wanneer personen vanaf het midden van
de l8de eeuw' meerdere doopnamen krijgen, worden in het opstel bij
een eerste vennelding alle doopnamen en daarna telkens de eerste twee
doopnamen aangegeven.

De kinderen van een Cosyns-echtpaar worden bij hun eerste
vennelding in cursief gezet. Verder vindt de lezer in de vetgedrukte
persoonsnamen binnen de respectieve generaties de met zekerheid
bekende voorouders van de familie Cosyns uit de tak Pollare terug.
Binnen elke generatie worden naast de rechtstreekse vetgedrukte
voorouder van de tak Pollare ook broers en zussen kort genealogisch
geduid.

Alle biografische gegevens over geboorte/doopsel, huwelijk
en overlijdenlbegrafenis komen, tenzij anders vermeld, uit de
parochieregisters en/of de registers van de burgerlijke stand van
de respectieve parochies/gemeenten, doorgaans op microfilm in de
arciefbewaarplaatsen.

Als afkortingen voor de archiefdepots gebruiken wij: Algemeen
Rijksarchief Brussel: ARA.; Rijksarchief Brussel (Anderlecht): ARAa.;
Archief Priorij Hunnegem: APH.; Gemeentearchief Herzele: GAH.;
Rijksarchief Beveren: RAB.; Rijksarchief Gent: RAG.; Rijksarchief
Louvain-la-Neuve: RALIn.; Stadsarchief Gent: SAG; Stadsarchief
Ninove: SAN.9

8 De huidige zestiende generatie in de familietak Pollare wordt omwille van privacy-
wetgeveving nog niet opgenomen in dit opstel.
Op te merken is dat het rijksarchief te Ronse gesloten is per 1 september 2009.
Het oud archief is overgebracht naar het rijksarchief in Gent; het modern archief is
gedeponeerd in Beveren.

9
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DEEL 1. Acht generaties van de familie Cosyns binnen hun
15de en 17de-eeuwse agrarische bakermat te Appelterre-
Eichem in een bescheiden aanzet van netwerkenvorming

De oudst bekende naamdragers van de familie Cosyns wonen al vanaf
het einde van de 15de eeuw in Appelterre-Eichem. Ook in de 16de en 17dc

eeuwen blijft dit dorp de woonplaats voor de vertegenwoordigers van
de familie.

De familie telt er in die twee eeuwen wel acht generaties in vooral
een agrarisch midden, enkele vertegenwoordigers als de kartuizer-
donaat Adriaan IVb Cosyns (Vierde generatie), de notaris en procureur
Peter Cosyns (Zevende generatie), de onderwijzer Miehiel Cosyns
(Zevende generatie) en de 'officier'-veldwachter Jan VI Cosyns
(Achtste generatie) niet te na gesproken.

* *
De Cosynsen wonen er in die periode in een dorp, dat op politiek
vlak, sinds de hervorming van dorpsheer Willem de Goux in 1487,
deel uitmaakt van het Land van Wedergrate. Naast Appelterre, meestal
samen genoemd met het gehucht Eichem, dat een zekere administratieve
en parochiale zelfstandigheid heeft ontplooid, omvat Wedergrate ook
nog Oenderwindeke, Neigem en Pollare. Het Land van Wedergrate
zelf behoort op zijn beurt tot de grotere omschrijving van het Land van
Aalst, dat zelf dan weer een deel is van het graafschap Vlaanderen. 10

In de hoofdzakelijk agrarische gemeenschap van het dorp, dat ca. 566
hectaren groot is, liggen er een zestal grote bedrijven, verdeeld onder
(semi- )religieuze en wereldlijke eigenaars. Het kapittel van Nijvel (27
bunder) en het Sint-Janshospitaal van Gent (99 bunder) bebouwen er
met hun Nijvelhof/Kapittelhof en hun Godshuisgoed samen ca. 154 ha.;
het hof 't Angereel, ook het hof ter Biest genoemd (36 bunder), van de
families de Blaezere/Betz, en het hof van de heer van Voorde (48 bunder)
tellen er samen ook meer dan 100 hectaren. Naast deze vier hoeven heeft
de Sint-Cornelius- en Sint-Cyprianusabdij van Ninove er nog het hof ter

10 Otto I van Wedergrate (1214-1230) wordt beschouwd als stichter van het huis van
Wedel}1rate. Het patrimonium omvatte oorspronkelijk de Brabantse dorpen Court-
Saint-Etienne, Meerbeke en Neisern en de Vlaamse dorpen Appelterre, Dender-
windeke en Eichem. De heerlijiilieid bleef bestaan tot de Franse Revolutie. Zie
hierover D. VAN DE PERRE - R. VAN HAUWE, De geschiedenis van Dender-
windeke . Deel/I. De middeleeuwse heren (ca. J 110-1487), in: Het Land van Aalst,
44,1992, p. 17-49, verder ook D. VAN DE PERRE, De eerste Sint-Pieterskerk en
de middeleeuwse Sint-Berlendiskapittelkerk van Meerbeke, in: Het Land van Aalst,
58,2006, P 88-93
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Kaart van Appelterre-Eichem

De contouren van het dorp en het wegentracé zijn grotendeels overgenomen
van de Kabinetskaart der Oostenrijkse Nederlanden (1771/1778) en van het
Plan parcellaire de la commune de Appelterre door P.C. Popp (ca. 1860).
De omcirkeling geeft woonplaatsen aan van de 'Cosyns'-familie in het dorp
(lSde tot 17de eeuw).
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Loots, later het hof ter Cleyen, op de grens met Zandbergen en is er ook
nog het vroonhof, later verkeerdelijk Vrouwenhof genoemd (15 bunder),
het oorspronkelijke landbouwhof van de Nijvelse Sint-Gertrudisabdij.
De abdij van Beaupré in Grimminge met minstens 9 bunder sinds de
l3de eeuw behoort er eveneens tot de grootgrondbezitters."

Het culturele en religieuze leven in het dorp wordt bepaald door de
Nijvelse abdij. Het kapittel mag er namelijk de pastoor voor de Sint-
Gertrudiskerk (Appelterre) en Sint-Martinuskerk (Eichem) voorstellen.
De pastoor wordt dan gewoonlijk door de kerkelijke overheid
benoemd, aanvankelijk nog tot 1559 binnen het bisdom Kamerijk en
sindsdien binnen het aartsbisdom Mechelen. De parochie behoort met
een korte onderbreking van 1573 tot 1583, wanneer er voor Ninove
een eigen dekenij is, tot de Geraardsbergse dekenij. De pastoor en
de beer van Wedergrate benoemen er de kerkmeesters en de Heilige
Geestmeesters; ze moeten de rekeningen van bun beheer voorleggen

11 Een wetenschappelijke studie over agrarische domein in Appelterre-Eichern is niet
voor handen. Het overzicht van F. De Potter en J. Broeckaert in hun Geschiedenis
van AppeLterre-Eichem is onsamenhangend (Geschiedenis van de gemeenten be-
horende tot het huidige Ninove . Herdruk uit Geschiedenis van de gemeenten der
provincie Oost-Vlaanderen, Appelterre-Eichem, Ninove, 1988, p. 25-51). J. De
Brouwer meent dat het hof ter Biest en het hof 't Angereel twee afzonderlijke
hoeven zijn; het hof ter Loots vernoemt hij niet (Demografische evolutie van het
Land van Aalst 1570-1800. Pro Civitate, Historische uitgaven, reeks in _80

, 18 ,
Brussel, 1968, p. 4). De penningkohieren van 1571-1572 vermelden slechts het
Nijvelhof, het Godshuisgoed, het hof ter Biest en het hof van de heer van Voorde
(l DE BROUWER, Pachthoven in het Land van Aalst volgens de penningko-
hieren, in: Cultureel jaarboek voor de provincie Oost- Vlaanderen, Gent, 1954,
p. 231-271). Over het patrimonium van de Sint-Gertrudisabdij in Nijvel ook J.
HOEBANX, L'abbaye de Nivelles des origines au XIVe siècle, Brussel, 1951, met
vermelding van het Vrouwen hof (li fronehove) in 1219, p. 422, n. 10. Het Sint-
Janshospitaal in Gent was een stedelijke instelling, waar zusters zwakzinnigen
verzorgden; zie daarover o.m. M. BOONE, Gent en de Bourgondische hertogen
ca. /384 - ca. 1453. Een sociaal-politieke studie van een stqatsvormingsproces .
Verhandelingen van de Koninklijke Academie 11001' Wetenschappen, Letteren en
Schone Kunsten van België: Klasse der Letteren, 52, 133, Brussel, 1990, p. 143-
144. Het hof 't Angereel ontleende zijn naam aan Gillis van den Eechoute, de heer
van Anzeau bij Bergen en de middeleeuwse eigenaar ervan; daarover D. VAN DE
PERRÊ, Het toponiem Angereel te Appelterre, lil: Het Land van Aalst, 50, 1998, p.
131-132, Over de bezittingen van Beaupré A. DUBOIS, De cisterciënzerinnenab-
dij van Beaupré te Grimminge. Ontstaan en domaniale ontwikkeling (1228-1375).
Onuitgegeven licentiaatsverhandeling, Leuven, 1969, p. 125 e.v. Het hof ter Loots,
reeds een 12de-eeuwse eigendom van de abdij van Ninove, bij J. WALTERS, De
pachthoven van de abdij te Ninove. Met inleidin~ en commentaar door J. Peers-
man, Ninove , 1995, p. 59; ook bij A.-J. BIJSTEKVELD - D. VAN DE PERRE,
Het mirakelboek en de stichtingsgeschiedenis van de Ninoofse abdij. Liber mi-
raculorum sancti Cornelii ninivensis et Historia fundationis ninivensis abbatiae.
De boete, (Symbolaefaculuuis liuerarum lovaniensis). Series b. Vol. 24, Leuven,
2001, p. 7,9 en 128, n. 23; over de oude en huidige inplanting van het hof op het
grondgebied van Zandbergen en Appelterre ook D. VAN DE PERRE, Het topo-
niem Loots te Zandbergen. AppeLterre, Ophasselt en Smeerebbe. in: Het Land van
Aalst, 51, 1999, p. 231-239.
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aan de dorpsheer.'?
De godsdienstoorlog van het einde van de 16de eeuw spaart wel

grotendeels de kerken in Appelterre-Eichem, maar herleidt het aantal
inwoners van ca. 665 in 1570 tot ca. 180 in 1590. In de daarop volgende
honderd jaar wonen er door de oorlogsjaren en de epidemieën van de
17de eeuw nauwelijks 500 mensen in het dorp. 13

* *
Eerste generatie: Adriaan I Cosyns, de oudste naamdrager

De oudst bekende naamdrager van de familie in Appelterre-Eichem
is Adriaan I Cosyns. Hij kan ca. 1470/1480 geboren zijn en wordt
vernoemd in een akte van 25 februari 1557 (n.s.), wanneer zijn kleinzoon
Adriaan III met andere familieleden een huis op de Lindekouter in
Appelterre verkoopt. Zijn geboorteplaats, zijn woonplaats en zijn
beroepsactiviteiten blijven ons onbekend. Evenmin kennen wij de naam
van zijn echtgenote, maar hij heeft zeker één zoon, die ook Adriaan Ha
heet. Adriaan I en wellicht ook zijn vrouw zijn in 1557 al overleden. 14

Tweede generatie: Adriaan IIa, Adriaan IIb, Geertrui en Jan I
Cosyns

Tot de tweede generatie behoren in en rond Appelterre een viertal
naamdragers, uit misschien wel evenveel gezinnen. Vermoedelijk zijn
ze geboren rond 1500/1510.

12 Daarvoor J. DE POTTER, De dekenij Ninove op 't eind der XV!e eeu.w, Gent,
1945, P: III-IV en 4-6; J. DE BROUWER, Bijdrage tot de geschiedenis van het
godsdienstig leven en de kerkelijke instellingen in het Land van Aalst tussen J 550
en 1621 volgens de verslagen van de dekanale bezoeken, Aalst, 1961, p. 58; J.
DE BROUWER, Bijdrage tot de geschiedenis van de kerkelijke instellingen en
het godsdienstig leven in het Land van Aalst tussen 1621 en 1796, Dendermonde,
1975, p. 359 en 326. Over de aanstelling van de koster, eveneens een medewerker
van de pastoor, zijn er geen gegevens bekend.

13 De rampzalige periode van de godsdienstoorlog met als hoogtepunt in de streek de
verovering van Ninove door de geuzen op 30 maart 1580 o.m. bij H. VANGAS-
SEN, De honger van Ninove, in: Het Land van Aalst, 5 1953, p. 213-323 en bij F.
DE CACAMP, Vier maanden uit de geschiedenis van Aalst, in: Het Land van Aalst,
6,1954, p. 151-189; F. DE CACAMP, Dertig maanden uit de geschiedenis van
Aalst, in: Het Land van Aalst, 8,1956, p.1l7-150; F. DE CACAMP, De lijdensweg
van Geraardsbergen, in: Het Land van Aalst, 11, 1959, p. 42-63. Een overzicht
van de epidemies en de oorlogen in de streek met de chronische armoede bij J. DE
BROUWER, Bijdrage tot de geschiedenis van de kerkelijke instellingen, p. 9-48.
De bevolkingsevolutie vol~ens J. DE BROUWER, Demografische evolutie van
het Land van Aalst 1570-11:500,p. 4.

14 De akte voor de schepenen van het Land van Wedergrate vermeldt 'adriaen cosyns
vervangende zijn broeders ende susters hoirs (erfgenamen) van adriaen cosyns fil-
ius adnaens' (RAB., Baronie Wedergrate, 353, f. 21 v). Over de inhoud van de akte
en de mogelijke filiatie ook verder bij Tweede generatie en Derde generatie.
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A. Adriaan IIa Cosyns, zoon van Adriaan I
Er is vooreerst Adriaan Ha Cosyns, de zoon van Adriaan I, de oudst
bekende naamdrager. Ook van hem blijven zijn geboorteplaats, zijn
echtgenote, zijn woonplaats en zijn activiteiten onbekend. Het echtpaar
heeft zonen en dochters. Van deze kinderen is alleen echter een Adriaan
III bij name bekend uit de al aangehaalde akte van 25 februari 1557
(n.s.). In dat jaar is het echtpaar trouwens al overleden."

B. Adriaan IIb Cosyns
Steeds volgens diezelfde akte is er echter ook nog een andere Adriaan
Ub Cosyns geweest, die een generatiegenoot, maar geen broer is van
Adriaan Ha. Deze Adriaan Ilb heeft minstens ook twee zonen gehad:
Geraard en Jan U Cosyns. Hij overlij dt eveneens vóór 1557.16 Het
onderzoek heeft ook voor hem (nog) niet kW111enduidelijk maken wie
zijn ouders en zijn echtgenote zijn geweest.

C. Geertrui Cosyns en Raas Mathen
Ook Geertrui Cosyns behoort tot deze generatie. Ze is een zus van
Adriaan Ilb en is gehuwd met Raas Mathen. Raas en Geertrui hebben
naast twee zonen, Adriaan en Lieven, nog andere kinderen. Ook zij
sterven vóór 1557Y

* *
Adriaan Ha enerzijds en anderzijds Adriaan IIb en Geertrui zijn
wellicht neven en nichten. Hun erfgenamen hebben immers in 1557
allen gemeenschappelijke belangen in de verkoop van een huis op de
Lindekouter in Appelterre. 18

In hoeverre Adriaan Ila ofAdriaan IIb te vereenzelvigen zijn met ene
Adriaan Cousin, die in 1543 in opspraak komt te Vloerzegem, is hier
niet uit te maken. Deze Adriaan heeft het gedurfd de tiendevruchten voor
de abdijen van Sint-Pieter in Gent, van Sint-Cornelius en Cyprianus in

15 Daarvoor opnieuw de akte voor de schepenen van Wedergrate (noot 14), waarin
Adriaan III Cosyns, zoon van Adriaan lIa, optreedt namens zichzelf en zijn zusters
en broers.

16 De akte van 25 februari 1557 (n.s.) schrijft: 'de hoir van Adriaen cosyns te wetene
jan ende gheeraert cosyns'.

17 Nogmaals de akte van 25 februari J 557 (n.s.):'ende de hoirs van raes mathen ende
gheertruyt cosyns te wetene Adriaen en lieven mathen vervangende huere andere
rnedehoirs' .
De familie Mathen/Matten blijft nog de ganse 17dc eeuw in Appelterre; daarvoor de
naamdragers bij R. LIEVENS, Parochieregisters Appelterre-Eichem: 1623-1799,
s. a., 5.1., p. 98-99.

18 Voor de verdere inhoud van deze akte van verkoop ook Derde generatie, littera
A.
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Ninove en voor de plaatselijke pastoor achter te houden en voor eigen
profijt te gebruiken. Hij wordt daarvoor veroordeeld op 14 december
1542 door de Raad van Vlaanderen. 19

* *

Jan ICosyns
De oudste archivalische vermelding van een lid van de 'Cosyns'-familie

in Appelterre-Eichem (1519)

Tn een perkamenten renteboek van de Nijvelse Sint-Gertrudisabdij uit 1519
staat, voor zover momenteel bekend, de oudste archivalische vennelding van
een lid van de familie in Appelterre-Eichem,

Item stoffels de pestere over janne Cosyns
up een buendere merehs te woutershove
metter eender siden neven den claaster erve
van beaperyt iiij zistere evenen ende iiij cappoenen

Het renteboek is ooit onoordeelkundig in een archiefdoos opgeborgen en draagt
momenteel, zoals op de foto te merken is, sporen van schimmelvorming. Een
behandeling van het archiefstuk is op onze vraag ingezet.
(RALln., Archives ecclésiastiques du Brabant. Abbaye de Nivelles, 1731, f. 7v)

19 De tienden van de Ninoofse abdij bedragen er vier schoven, de Gentse abdij en de
pastoor hebben er elk één schoof (RAB., Sint-Comelius-: en Sint-Cyprianusabdij
Ninove , 831; nummering volgens de inventaris van E. PUT - C. PEERSMAN, In-
ventaris van ket archiefvan de Sint-Comelius- en Sint-Cyprianusabdij te Ninove
[. . .] 1092-1796 (1812), Brussel, 2008, p. 134.

"
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D. Jan 1 Cosyns, een plaatsvervangende meier in het land van
Wedergrote
Nog bij deze tweede generatie en wel tot de jongere leden ervan moet
Jan I Cosyns gerekend worden. Jan I is gehuwd en heeft minstens
één zoon, Willem. In het tweede decennium van de 16de eeuw is hij
al meerderjarig en bezit hij eigendommen in Appelterre, Volgens een
item in een perkamenten renteboek van het dorp uit 1519 en bewaard in
het archief van de Nijvelse abdij, betaalt Staffels de Pestere voor Jan I
een rente van vier sesters en één kapoen, bezet op een bunder weide in
Woutershove."

Jan I is ook het oudst bekende lid van de familie Cosyns in een
dienstverlenende functie. Hij is namelijk in enigermate betrokken bij de
politieke en administratieve organisatie van het Land van Wedergrate:
hij vervangt op 4 december 1552 de meier, wanneer Gillis van Migrode
voor de schepenen verschijnt om er de erfeniszaak van de Aalsterse
begijn Josine Stommelins te regelen." Jan I sterft nog vóór 1557.22

Derde generatie: Adriaan Ill; Geraard enJan 11;Willem; Korneel!;
Josine en Zegel' Cosyns

In de twee geciteerde akten van 21 januari en 25 februari 1557 (n.s.) voor
de meier en de schepenen van het Land van Wedergrate treden, naast
de hiervoor aangehaalde leden uit de eerste en de tweede generatie, nog
een zevental leden uit de derde generatie van de 'Cosyns' - familie in
Appelterre aan. Ze zullen ca. 1520/1530 geboren zijn.

A. Adriaan 111Cosyns, zoon van Adriaan Ila; Geraard en Jan 11Cosyns,
zonen van Adriaan llb
In de akte van 25 februari treden maar liefst vijf verwanten uit de
familie Cosyns aan: daar is Adriaan III, als erfgenaam van Adriaan
Ha en kleinzoon van Adriaan I en ook als vertegenwoordiger van zijn
broers en zussen; verder zijn daar nog Geraard en Jan IJ gekomen, de
20 Daarvoor RALIn., Archives ecclésiastiques du Brabant. Abbaye de Nivelles, 1731,

f. Tv, Een sester is een inhoudsmaat van ca. 25 liter of kilogram.
21 Volgens een akte van 4 december 1552 'voor Jan coesins inde absentie vanden

meyere van wedergrate ende Jan vanden male ende lauwerens bogaert scepenen'.
Gillis van Migrode handelt in opdracht van Josine Stommelins, dochter van Filip;
ze is begijn in Aalst en heeft volgens haar testament verscheidene gronden in Ap-
pelterre (RAB., Baronie Wedergrate, 349,f. 1v-3).

22 Een akte van 21 januari J SS7 (n.s.) regelt een lijfrente voor 'de weduwe van wijlen
jan coesins'(RAB., Baronie Wedergrate, 354, f. 18).
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erfgenamen van Adriaan Ilb; tenslotte verschijnen daar ook nog Adriaan
en Lieven Mathen, de zonen van Raas en Geertrui Cosyns, die daar ook
zijn in naam van hun mede-erfgenamen. Ze komen er allen voor de
schepen een partiële verkoop van vijf delen regelen van het huis op de
Lindekouter in Appelterre. De eigendom moet dus wellicht het huis van
hun ouders/ooms/tantes, namelijk Adriaan Ila, Adriaan IIb en Geertrui,
zijn geweest. Ze verkopen de vijf delen aan Jan van den Steene."

B. Willem Cosyns, zoon van Jan I
In een andere akte van 21 januari ook al in het jaar 1557 verschijnt de
niet nader genoemde weduwe van Jan I Cosyns uit de tweede generatie
met haar zoon Willem voor de schepenbank. Ook Geraard Cosyns,
vermoedelijk opnieuw de zoon van Adriaan Ilb vergezelt haar. De
weduwe, haar zoon en Geraard, nu als vertegenwoordiger van Josine en
Zeger Cosyns en als voogd van een nog minderjarige Jan IIIb Cosyns,
laten er vaststellen dat de weduwe jaarlijks op kerstavond een rente van
5% op vier schilden zal krijgen, die Lauwerys van Eesbeke van hen
heeft gekocht."

Hierbij valt nu wel aan te merken dat de scribent van de akte de
familienaam 'Cosyns' voor Willem, Geraard, Josine en Zeger als
'Coesins' spelt en voor Jan IIIb zelfs 'Goosins' schrijft.

C Korneel I Cosyns en Katrien de Moor/s Moers
Tot deze generatie moet ook een Kameel I Cosyns behoren.
Familiebanden van hem zijn niet meteen aan te wijzen, maar ook hier
leest men de naamvariante 'Coesins' voor' Cosyns' .

Kameel I is gehuwd met Katrien de Moor/sMoers. Het echtpaar
koopt als meest biedende bij een' openbare' verkoop in het voorjaar van
1559 een huis van de erfgenamen van Jan Voorloop in de Craeyenbroek
te Appelterre. Sedert dat jaar blijven leden van de familie Cosyns in de

23 Een niet nader gespecificeerde heerlijke rente van 4% en van drie kapoenen wordt
door de koper niet overgenomen (RAB., Baronie Wedergrate, 353, f. 21 v-22).

24 RAB., Baronie Wedergrate, 354, f. 18 'de weduwe van wijlen jan coesins over
huer tocht, met willem coesins haer sone ende gheert coesins vervanghende zeg her
ende joesyne cosins, ende vervanghende jan goosins als voecht'. De betaling rente
valt ten laste van Korneel Jooris.
De toenmalige meier is Jan Daelman; de schepenen zijn Jacob van Callenbe~he
en Kristoffel de Breemakere; meier Daelman vervangt hier de afwezige van Lal-
lenberghe bij het verlijden van de akte.
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Craeyenbroek eigendommen hebben."

D. Josine en Zeger Cosyns
Ook Josine en Zeger Cosyns zijn wellicht in deze generatie onder te
brengen. Ze zijn immers verwanten van Willem en Geraard, die hen op
21 januari 1557 vertegenwoordigt voor de schepenbank van Wedergrate
bij het afhandelen van de modaliteiten rond de lijfrente van Lauweyrs
van Eesbeke.

Vierde generatie: Jan IJIa, zoon van Adriaan IJl; Jan IIJb, zoon
van Jan 11;Adriaan IVa, zoon van Willem; Adriaan Cosyns, alias
Goosins; Adriaan IVb, zoon van Korneel I; KorneelII; Adriaan
Cosyns, alias Rullens

Deze vierde generatie kan rond 1540/1550 geboren zijn. In 1571/1572
zijn er hieruit in Appelterre-Eichem niet minder dan zes pachters/
eigenaars van gronden aan te wijzen; vijfvan ben wonen ook in het dorp.
Voor het eerst zijn er nu ook inlichtingen over de bestaansmogelijkheden
van die leden uit de familie Cosyns."

25 De akte (RAB., Baronie wedergrate, 355, f. 19) is niet gedateerd, maar is door
dezelfde kopiist in het register van de wettelijke passeringen voor de schepenbank
ingeschreven tussen akten van 9 februari 1559 (n.s.) en 25 april 1559.
De familie de Moor/sMoers/sMoors is al in Appelterre voór 1396; de weduwe
van Godeveert sMoers laat zich in 1396 optekenen als burgeres, buitenpoorter van
Geraardsbergen (J. DE BROUWER, Buitenpoortersboek van Geraardsbergen van
1396 met bewerking, in: Het Land van Aalst, 6, 1954, P: 18). Hendrik de Moor
betaalt in 1519 volgens het Appelterse renteboek uit de abdij van ijvel een rente
voor Rogier de Moor (RALIn., Archives ecclësiasüques du Brabant. Abbaye de
Nivelles, 1731, f. 7v). Nicolaas en Rogier de Moor hebben in 1550 een erf in
de Neerstraat zrenzend aan de Rijtbeek en de straat (RAB., Baronie Wedergrate,
352, akte van ijanuari 1550 (n.s.), waarbij Joos van der Cleyen en zijn vrouw 10-
syne een rente van 6 pond op zich nemen, te betalen aan Eli abeth Vanden Haute,
dochter van Adriaan.
'sMoors/sMoers', de genitiefvorm van de familienaam 'de Moor', komt vooral
bij de meisjesnamen van de familie nog voor in de 17de eeuw: Anna sMoors is op
3 november 1630 meter van Anna de Moor, de dochter van Nicolaas en Susanna
Perduyns; Katrien sMoors is op 11 maart 1635 meter van Christiaen De Moor, de
zoon van Gillis de Moor en Francisca van Wilderode; zie daarvoor de gezinsre-
constructies bij R. LIEVENS, Parochie registers Appelterre-Eichem 1623-1799, p.
56.
Jan Voorloop heeft volgens een 16de-eeuwse (nog nauwelijks leesbare) rentelijst
een erfelijke rente betaald op dit huis in de Craeyenbroek aan Geraard van An-
ghereel, mede-eigenaar van het hof 't Angereel, en zijn ZlI (RAB., Baronie Wed-
ergrate, 676).

26 HIervoor de penningkohieren van de 20'" penning, een vermogensbelasting van
5%, voor de jaren 1571-1572 (SAG., Penningkohieren Appelterre-Eichem, 3fl2, f.
17-27). De oude oppervlaktematen, bunder, dagwand, line en roede uit de artikels
van de kohieren zijn omgezet in are (a.) en hectare (ha.).
Tenzij anders vermeld, komen voor wat volgt, de gegevens over de eigendommen/
pachtlanden in deze Vierde generatie uit deze bron.
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A. Jan IIla Cosyns, zoon van Adriaan 111,een hopte/er
Ook Jan IIIa Cosyns, wellicht een zoon van Adriaan lIl, woont in
Appelterre. Hij heeft er eigendommen op ca. 1 ha., waaronder zijn
huis, dat op ca. 35 a. staat. Van de H. Geesttafel van Appelterre huurt
hij ~ ha. landbouwgrond. In Appelterre bezit hij wel uitsluitend
landbouwgronden en geen weiden. Het is nu wel de vraag of hier met
de 1 ~ ha. het volledige landbouwareaal van Jan lIla is aangegeven.
Mogelijk liggen andere ons onbekende eigendommen/pachtgronden
van hem in naburige gemeenten." Van hem is verder bekend dat hij,
wellicht naast zijn gemengd bedrijf van vruchten en dieren, ook een
industriële teelt verbouwt: zijn hopveld, in eigendom, is ca. 6 a. groot.

B. Jan IIIb Cosyns, zoon van Jan IJ, op een middelgroot
landbouwbedrijf
Er is Jan IIlb Cosyns, van wie de naam, zoals al aangegeven, ook
'Goosins' is gespeld. Deze Jan IIIb is de zoon van een Jan, vermoedelijk
Jan IT.Misschien is het ook deze Jan IIIb, voor wie Geraard uit de vorige
generatie dan als voogd optreedt voor de schepenen van Wedergrate in
januari 1557 (n.s.).

Jan IIIb heeft ca. 1 ha. in eigendom en ca. 5 ha. pachtgronden.
Tot zijn eigendommen behoren twee huizen: het erf, waar hij wellicht
woont, staat op bijna 1 ha.; het andere, een onbewoond huis, is maar ca.
8 a. groot. Zijn landbouwbedrijf met ca. 2 ha. landbouwgrond en ca. 1
~ ha. weide moet een middelgroot en een gemengd bedrijf met vee en
veldvruchten zijn geweest. Hij klasseert daarmee zijn doening bij de
groep van boerderijen, die in die grootte 36% binnen het Land van Aalst
uitmaken. 28

C. Adriaan IVa Cosyns, zoon van WiLlem
Adriaan IVa Cosyns, een zoon van Willem, bezit geen woning in
Appelterre en hij heeft er evenmin gronden in pacht. Hij heeft er slechts
ca. 30 a. grond in eigendom. Het is duidelijk dat Adriaan IVa daarnaast
in een andere (nog niet bekende) lokaliteit bedrijvig moet zijn.

27 De penningkohieren van de rezio zijn nog te onvoldoende in een amenvattend
genealogisch onderzoek behandeld om eenzelfde ei~enaar/pachter met (bewerkte)
zronden over verscheidene gemeenten te kunnen lokaliseren.

28 5ver die bedrijfsstructuren H. VAN ISTERDAEL, Landbouwstructuren in het
Land van Aalst (/7d'-/8<1·eeuw), in: Het Land van.Aalst, 40,1988, p. 271, Tabel/.
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D. Adriaan Cosyns, alias Goosins
De penningkohieren vermelden ook nog een Adriaan Cosyns, alias
Goosins. Zijn verwantschap met reeds vernoemde familieleden is
echter moeilijk te duiden. Men zou hem kunnen plaatsen in de stam
van Jan I, diens zoon Willem en diens zoon Adriaan IVa, waar ook
de naamvariante Cosyns/Coesins en Goosins al is voorgekomen. Hoe
dan ook, deze Adriaan bezit twee huizen en een stuk land (1 Jh a.) in
Appelterre. De huizen liggen naast elkaar en beslaan respectievelijk ca.
25 a. en 3 a.

E. Adriaan IVb Cosyns, zoon van Korneel I en Katrien de Moor/sMoers,
als donaat bij de kartuizers van Herne
De opmerkelijkste figuur uit deze generatie is ongetwijfeld Adriaan
IVb, hoogst waarschijnlijk de zoon van Korneel I en Katrien de Moorl
Smoers." Hij wordt in Appelterre ca. 1560 geboren en is vermoedelijk
het enige kind in het gezin.

Omstreeks 1577 komt Adriaan IVb - hij is dan ongeveer 17 jaar
oud - in de kartuize van Herne bij Edingen terecht. Hij wordt er wellicht
geïntroduceerd door de Ninovieter Adriaan van Dorpe, die in Herne
eerst rector (1580-1582) en daarna prior is (1582-1609).30 Hij is er in
de periode van de godsdienstoorlog met voedsel en kledij liefdevol
opgevangen. Hij maakt er na Pasen 1578 eerst de verstrooiing van de
kartuizers uit hun klooster mee en daarna in de zomer van 1580 de
verwoesting van de kartuizerkerk en de kloostergebouwen door de
geuzen, die vanuit Ninove naar Herne zijn afgezakt. Met o.a. rector van
Dorpe en procurator Nicolas Huart verblijft hij tijdens de onlusten in
het vluchthuis van de kartuize in Edingen. Daar wordt hij op 12 januari
1582 bij de kartuizers opgenomen als donaat, lekenbroeder. Voortaan
draagt hij, in tegenstelling tot de monniken in hun witte habijt, een bruine
pij en behoort hij met de conversen van het huis tot de ondergeschikten

29 Tenzij anders vermeld, komen de gegevens over deze Adriaan uit E. LAMALLE,
A. Beeltsen - 1.Ammonius. Chronique de la Chartreuse de LaChapeLle à Hérinnes-
lez-Enghien, (Bibliothèque de la Revue d'Histoire écclésiastique. 8), Leuven,
1932, p. 186-187 en uit zijn testament van 10 januari 1585; voor het testament, zie
BIJLAGE J. Met dank aan R. en K. Schrije voor hun inlichtingen hierbij.

30 Adriaan van Dorpe (Dorpius - natione ninivitai is ~profest in Herne, wordt O.m.
uitgezonden naar de kartuize van Tückelhausen (Duitsland), is procurator van
de kartuize van Erfurt (Duitsland) in 1580, rector (1580-1582) en prior in Herne
(1582-1609), vicaris (1609-1619) en convisitator van de orde (1590-1591; 1602-
1609); is in 1599 ook nog prior benoemd voorde kartuize van Arnhem, maar neemt
de benoemin~ niet op; hij overlijdt op 7 juli 1619; zie hierover J. DE GRAUWE
- F. TIMMEKMANS, Prosopographia cartusiana belgica renovata (1314-1796)
(Analecta cartusiana. Editors J. Hogg, A. Girard, D. Le Blévec. 154), Salzbur~1
1999, p. 25; H. DELVAUX, Chartreuse de Hérinnes . Monasticon beLge. Iv.
Province de Brabant. 6, Luik, 1972, p. 1447-1448.
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De 'Cosyns'-kerk van de kartuize in Herne

Kaart van Adriaen Capiau. 1760
(ARA, Kaarten en plannen in handschrift, 1023)

In 1760 tekende Adriaen Capiau de kartuizerpriorij van Herne. De kerk, die
na de godsdienstoorlog in het laatste decennium van de l6de eeuw vooral met
de inkomsten uit het testament van de kartuizerdonaat Adriaan IVb Cosyns
werd opgebouwd en dus eigenlijk een 'Cosyns' -kerk mag heten, is het grootste
gebouw op de site. Het is een éénbeukige zaalkerk met dakruiter en bestond uit
een ruimte voor de monniken en voor de lekenbroeders.
Vóór en achter de kerk liggen o.m. de toegangspoort, de gastenkwartieren,
de gemeenschapsgebouwen en het kloosterpand. In de linkerbovenhoek
staan de cellen van de monniken; aan de rechterzijde vanaf de straat zijn
er dienstgebouwen met o.m. een melkhuis en een brouwerij en liggen er
VISVIJvers.
De kartuize werd in 1783 opgeheven en de kerk werd in 1813 afgebroken.
Over de l7de en 18de-eeuwse inboedel van de kerk verder ook R. DUWIJN,
De klooster gebouwen omstreeks 1760, in: De Kartuizers te Herne.J3-1783,
Herne, 1983, p. 33-34.
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van de monniken."
Adriaan IVb heeft in het refugehuis in Edingen op 10 januari

1585, twee dagen voor zijn definitieve intrede bij de kartuizers, voor
notaris Arnold Neeten zijn testament gemaakt. Daarin schenkt hij zijn
bezittingen, in hoofdzaak eigendommen in Appelterre, aan de kartuizers
voor de heropbouw van de kerk. Die bezittingen omvatten niet minder
dan zeventien eigendommen. Hij heeft na de dood van zijn ouders geërfd:
een huis in Craeyenbroek, wellicht zijn ouderlijk huis op ca. Yz ha. en
nog een even groot huis nabij het hof 't Angereel; verder zijn daar nog
bij ca. 212 ha. landbouwgrond en meer dan 3 ha. weide. Voor de Hemse
kartuizers is de schenking een belangrijke gebeurtenis. Bijna 180 jaar
na het legaat neemt prior Bruno Pede het testament nog integraal op
in zijn kroniek over de kartuize en wijst hij op het belang ervan voor
de heropbouw van het klooster." Voor de familie Cosyns betekent de
schenking hoe dan ook een vermindering van het familiepatrimonium
met twee woonhuizen en om en bij de 6 ha. gronden.

Vanaf 24 juni 1593 kan Adriaan IVb met de overige kartuizers
opnieuw zijn intrek nemen in het gedeeltelijk gerestaureerde huis van
Heme. Het duurt nog zeven jaar tot begin 1600, vooraleer de kerk weer
is opgebouwd en dan nog vooral met het geld, dat de verkoop van zijn
erfenisgronden, namelijk 2.200 Doornikse ponden, opbrengt. Voor een
van deze transacties, in het voorjaar van 1600, verschijnen Adriaan IVb
en prior van Dorpe in eigen persoon en met de goedkeuring van de prior-
generaal van de Grande Chartreuse op 8 mei 1600 voor de schepenen
van het Land van Wedergrate." Ze verkopen er een stuk grond van ca. 1
ha. op het Meulenveld uit Adriaans erfenis aan Arent Keymuelen voor
een niet nader genoemd bedrag."

Adriaan IVb maakt naderhand in Herne nog de aanstelling van de
priors Robert van Belle (1610-1614) en Jeroom de Wijdts (1614-1616)
mee. Hij overlijdt in 1616.35

31 Over donaten en conversen leze men V. GAUBLOMME, Necrologie van de Kar-
tuize St-Martens-Bos te Sint-Martens-Lierde, in: Het Land van Aalst, 9,1957, p.
16-17, K. SCHREYE, Het kartuizerklooster van Herne (1314-1534). Een pro-
sopo grafische studie. Het Oude land van Edingen en Omliggende, Edingen, 1997,
p.41-43.
Het statuut van de conversen en donaten was door de Nova collectio statutorum in
1582 in een definitieve vorm gewijzigd.

32 Daarvoor nozmaals het testament lil BIJLAGE I.
33 De akte in RAB., Baronie Wedergrate, 363, ongefolieerd. De schepenen zijn

Jeroom de Mol en Gillis van Belle.
34 De goedkeuring van prior-generaal Joannes Michaël voor de verkoop was bijna

één Far vroeger gegeven op 14 mei 1599. De eigenlijke verkoper is prior Adriaan
van Dorpe. Adriaan IVb Cosyns, die zijn erfdeel donatione inter vivos, bij schenk-
ing onder levenden, deed, is slechts "etuigebij de verkoop.

3S Zijn sterfdatum bij J. DE GRAüWË' - F. TIMMERMANS, Prosopographia car-
tusiana belgica renovata, p. 49.
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F Kameel 11 Cosyns en Johanna van der Cleyen op een groot
landbouwbedrijf
De grootste eigenaar/pachter in deze generatie is Komeel II Cosyns.
Het onderzoek kan momenteel echter voor deze Korneel Il geen
familiebanden aan wijzen. Hij is in 1573 al gehuwd met Johanna van
der Cleyen, de dochter van Jan. Johanna laat zich immers in 1573 als
echtgenote van Komeel 11 inschrijven in het buitenpoortersboek van
Aalst."

Komeel 11 heeft ca. 5 ha. land en weiden in pacht, o.m. van de
Ninoofse abdij en van het Gentse Sint-Janshospitaal. Verder bezit hij
ook nog ca. 2 Y2 ha. in eigendom. Daartoe behoren naast akkers en
weiden, ook een bewoond (ca. la.) en een onbewoond huis (ca. 3 a.).
Zijn bedrijf behoort tot een categorie van 25% boerderijen in de regio. 37

Ondanks de ongunstige conjunctuur tijdens de jaren van het
gewapende godsdienstconflict in het laatste kwart van de 16de eeuw
slaagt Korneel II er toch in zijn gemengd landbouwbedrijf te laten
renderen en zelfs uit te breiden. Op 15 oktober 1575 laat hij voor de
schepenen van Wedergrate de verkoop optekenen van een stuk land van
bijna 1 ha. op het Eichemveld. Hij koopt het land van Adriaan Saegman,
de eigenaar van wie Korneel Il het stuk in 1571 en 1572 nog huurde."
De verkoopprijs wordt niet uitdrukkelijk vermeld, maar een en ander
gebeurt toch om een regeling te treffen rond het jaargetijde van Jan
van Brantegem." Jaarlijks zal Korneel II op zijn kosten broden moeten
bakken van twee sesters masteluin en ze verdelen onder de armen van
het dorp bij dit jaargetijde, ieder jaar op de dag na het octaaf van H.
Sacramentsdag." Bovendien zal hij dan ook ieder jaar anderhalf pond
was schenken aan de kerk, vier schellingen parisis aan de pastoor en vijf
schellingen parisis aan elk van de twee kapelaans in de kerk. Ongeveer
een jaar later neemt Komeel II voor de schepenbank van Wedergrate
36 Daarvoor R. LIEVENS, Buitenpoorters van Aalst, Kerksken, 1988, gerubriceerd

en ortgepagineerd.
37 Nogmaals 'H. VAN ISTERDAEL, Landbouwstructuren. p. 271, Tabel].
38 De akte van verkoop in RAB " Baronie Wedergrate, 359, f. 90-90v, De pennin~ko-

hieren van 1571 en 1572 vermelden telkens dat Korneel II Cosyns 3 dagwand land
in pacht houdt van Adriaen Saegman (SAG., Penningkohieren Appelterre-Eichern,
3/12,1571, f. 2 en 1572, f. 2).

39 Jan van Brantegem is al overleden vóór 15 mei 1575; zijn hof wenst aan het hof
ter Biest (het hof 't Angereel); dit alles volsens een akte van ure datum, waarbij
Andries van Melle/Mefto, de pachter van het hof ter Biest, een jaarlijkse rente
van twaalf pond parisis op zich neemt. De rente is bezet 'up zyne behuysde stede
gelegen binnen der prochie van apelteren ter biest, commende metter eender zyden
Jegens sheren straete metter ander zyden dhoirs gielis wastels erve, dander zyde
dhoirs jan van brantegem erve (RAB" Baronie Wedergrate, 359, f. 39v-40).

40 Een sester bedraagt, zoals al eerder aangegeven, ca. 25 liter of kilogram; masteluin
is een mengeling van 0 tarwe en 0 rogge,
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ook nog een erfelijke losrente van twaalf ponden parisis op, die hij
jaarlijks op 17 december zal betalen aan Joos de Wagenere, zoon van
Joos. De rente wordt bezet op het land aan het Eichemveld."

G. Adriaan Cosyns, alias Rullens
Verder woont er in Appelterre nog een Adriaan Cosyns, alias Rullens.
Zijn plaats binnen de familie is momenteel niet te duiden. Evenmin is
de naam van zijn vrouw of van zijn kinderen bekend. Hij heeft alleen
eigendommen in het dorp. Zijn huis staat op het Meulenveld en het erf
is ca. 15 a. groot. Hij bezit bovendien ook nog ca. 45 a. grond en ca. 15
a. weide. Eventuele pacht- of eigen gronden in andere dorpen buiten
beschouwing gelaten, kan hij een eerder kleinschalig bedrijf leiden.
Hoe dan ook, in het voorjaar van 1586 is deze Adriaan al gestorven.
Het ouderlijk huis op het Meulenveld is dan in het bezit van zijn
erfgenamen."

Vijfde generatie: Anna I, Jan IVen Katrien Cosyns

Vermoedelijk al tot een vijfde generatie van de familie Cosyns in
Appelterre behoren Anna, Jan IV en Katrien Cosyns. Daar waar er in de
vorige generatie nog wel minstens vijfnaamdragers van de Cosynsfamilie
in het dorp wonen, is hun aantal zeker door de oorlogstroebeien in de
laatste decennia van de 16de eeuwen o.m. ook door de intrede van
Adriaan IVb in de Hemse kartuize, nu blijkbaar met Jan IV beperkt tot
nog één mannelijke vertegenwoordiger van het geslacht.

A. Anna J Cosyns en Gillis van der Cleyen
Anna I is een dochter van een Jan Cosyns uit de vierde generatie, maar
hier is niet zo maar uit te maken of ze een kind is uit het huwelijk
van Jan UIa, zoon van Adriaan III of van Jan UIb, zoon van Jan Il.
Wat er ook van zij, deze Anna kan geboren zijn rond 1560/1570. Ze
is in 1594 al getrouwd met Gillis van der Cleyen. Op 21 april van dat
jaar verkopen Anna I en Gillis in Appelterre ca. 10 a. grond aan Gillis
Vyverman.? Het echtpaar, dat in Appelterre woont, laat zich in 1595

41 De akte wordt verleden op 17 december 1576 (RAB., Baronie Wedergrate, 360,
ongefolieerd). De rente is dus overdraagbaar naar de erfgenamen (erfelijk) en kan
eventueel worden afgekocht (losrente).

42 Daarvoor een land verkoop op het Meulenveld door Komeel van der Stricht aan
Merten Macharis uit Brussel 'commende oost tegen dhoirs adriaen cosyns alias
rulleris erve west teghen tcloostergoet van nienove ende suyt teghen de voetwech
die naerden moelen loopt' (RAB., Baronie Wedergrate, 361, akte van 23 februari
1586).

43 De verkoop in de wettelijke passeringen (RAB., Baronie Wedergrate, 363).
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ook inschrijven in Geraardsbergen als buitenpoorter van de stad."
Anna I en Gillis hebben meerdere kinderen. Van hen zijn slechts Jan en
Adriana bij name bekend.

Die Jan van der Cleyen verkoopt in opdracht van zijn moeder en zijn
broers/zussen - vader Gillis zal dan al gestorven zijn - op 20 maart 1625
aan Laureys van den Dorpe een weide in de Craeyenbroek." Adriana
van der Cleyen huwt op 15 januari 1637 op latere leeftijd met Goorick
Gooreyns. Ze krijgen nog twee kinderen: van een zoontje Jan Gooreyns
(°24 juli 1638) zijn grootmoeder Anna I en oom Jan peter en meter; van
Anna (0 6 september 1640) is grootmoeder Anna I nogmaals meter."
Anna I sterft uiteindelijk in Appelterre op 8 april 1646 en wordt de dag
erna begraven.

B. Jan IV Cosyns en Kristien Gheeraerts
Jan TVCosyns behoort vermoedelijk ook tot deze vijfde generatie. Zijn
vader heet Adriaan en is mogelijk ofwel Adriaan Cosyns, alias Goossins
- hij bezat twee huizen in Appelterre - ofwel Adriaan Cosyns, alias
Rullens, die ook een huis had in het dorp. Vermoedelijk is Jan IV dus
geen zoon van Adriaan IVa, zoon van Willem, die ook wel uit die derde
generatie stamt, maar volgens de penningkohieren van 1571/1572 geen
huis in Appelterre heeft.

Jan IV is gehuwd met Kristien Gheeraerts en hij heeft zich samen met
zijn echtgenote als buitenpoorter van Geraardsbergen laten inschrijven
in 1595.47 Een van hun kinderen zou Michiel kunnen zijn, de oudste
met zekerheid bekende stamvader van alle takken binnen de 'Cosyns"-
familie tot op onze dagen." Jan IV heeft in Appelterre inkomsten uit een
oppervlakte land en weiden van ca. 1 ha., waarop hij belastingen betaalt
van 1636 tot 1639.49 Vermoedelijk sterft hij ca. 1640. Vanaf dat jaar
wordt hij immers niet meer als belastingplichtige opgetekend. Jenneken
Cortvriendt betaalt in 1640 een jaarlijkse rente van 30 stuivers uit aan
44 RAG., Oud gemeentearchiefGeraardsbergen, 93, f. 1 en losse ongefolieerde ka-

tern. De inschrijving ook in de uitgave van het buitenpoortersboek bij R. LIEVENS,
Buitenpoorters van Geraardsbergen 1590- J 640. Deel}. Appelterre, 1,2, Haaltert,
1991 , zonder paginering.

45 De akte voor Pauwel van Boterdaele , meier, en Olivier van den Broeke, Jan
Buydens, Adriaan Hermans en Gillis van Belle, schepenen van het Land van We-
dergrate (RAB., Baronie Wedergrate, 366, register van 22 januari 1626 met akten
van 1621 tot 1625, f. 560-560v).

46 Anna Cosyns is op 26 oktober 1642 ook nog meter van Joanna van Impe, de doch-
ter van Jan en Jakernyne van Muylem.

47 RAG., Oud Gemeentearchief Geraardsbergen, 93, f. I en de uitgave bij R.
LIEVENS, Buitenpoorters van Geraardsbergen, Appelterre, 1,2, zonder pagine-
ring.

48 Zie daarvoor ook Zevende generatie, littera F.
49 De verdeling der belastingen bleef bewaard vanaf 1636 (RAB., Baronie Weder-

grate,34).



Schematisch overzicht van de acht oudst bekende generaties uit de 'Cosyns'-familie in Appelterre-Eichem
(lSdC_17d• eeuwen)

---- : zekere verwon/schap - - - - - - -. : vermoedelijke verwantschap

]"1< generatie
1470/1480

2de generatie
1500/1510

s" generatie
1520/1530

4de generatie
1540/1550

Vl
N

5de generatie
1560/1570

6de generatie
1580/1590

re generatie
1615/1630

s" generatie
1650/1670

Adriaan r ? ? ? ? ? ?

Adriaan Ila Adriaan Ub Geertrui Jan I
x Raas Mathen

? ? ? ?

I
Adriaan III

~
Geraard Jan II ?Willem

Jan IIIa Jan IIIb

Komeel r Josine Zeger ?
x Katrien de Moor

I - - - ~ I
Adriaan Iva Adriaan, Adriaan Ivb Komeel IJ Adriaan,

alias Goosins x Johanna alias Rulens
I van der Cleyen ,L-------------,-----------------T----------~

Jan IV Ka'tnen
x Kristien Gheeraerts x Nicolaas de Moor

I I~ J

I
I

AnnaI
x Gillis van der Cleyen

r----L---------- ,
Nicolaas ? Miehiel
x Adriana Vyverrnans x Elisabeth de Beer

I I I I I I
Gillis Jan V Peter I Josine Anna II ? Miehiel
x 1 Susanne x Pietemelle x Anna x Merten x Elisabeth

Reguwaerts van Heghe van den Berghe van den Hole de Beer
x 2 Paschijne

van Steenberghe I r--u

-- -- \ I

(de kinderen van Gillis, Jan Ven Peter! zijn niet
in het schema opgenomen omdat ze niet verder
relevant zijn voor deze familiegeschiedenis)

Jan VI Kristien Pascheyne Kameel
x I Pieternelle Vierendeels
x 2 Elisabeth de Naeyer
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de niet nader genoemde erfgenamen van Jan IV.50

C. Katrien Cosyns en Nicolaas de Moor
Katrien Cosyns is een zus van Jan IV. Ze is gehuwd met Nicolaas de
Moor. Ook dit echtpaar laat zich in 1595 inschrijven bij de buitenpoorters
van Geraardsbergen.!' Katrien en Nicolaas wonen op een hoeve in de
Craeyenbroek te Appelterre.F Katrien overlijdt er al vóór 1630 en
Nicolaas hertrouwt wellicht nog met Susanne Perduyns en dan later
nog met Susanne de Vroede."

Zesde generatie: Nicolaas Cosyns en Adriana Vyvermans

Met Nicolaas Cosyns - zijn vader heet Jan en is wellicht Jan IV uit de
vorige generatie - treedt de familie de 17de eeuw binnen. De moeder van
Nicolaas zou dan Kristien Gheeraerts zijn. Ook in deze generatie draagt
de familie nog sporen van de decimering van de dorpsbevolking na
1570. Nicolaas is omstreeks 1620 het enige gezinshoofd van de familie
in Appelterre. Hij is vermoedelijk geboren in het laatste decennium van
de 16de eeuwen is al in 1619 met Adriana Vyvermans, een dochter van
Gillis, getrouwd. Het echtpaar verschijnt op 7 september van dat jaar
voor de schepenen van Geraardsbergen om er zich eveneens te laten
optekenen als buitenpoorters van de stad."

Nicolaas en Adriana hebben zes kinderen, die geboren zijn tussen

50 Dit volgens de staat van goed, opgemaakt op 21 november 1640 na de dood van
Komcel de Ceulenere, echtgenoot van Jenneken Cortvriendt en gestorven in Appel-
terre op 10 februari 1633 (RAB., Baronie Wedergrate, 243); ook in een kopie van
deze staat in 1647 voor de kinderen de Ceulenere wordt de rente vermeld (RAB.,
Baronie Wedergrate, 244). Jenneken zelf was in een eerste huwelijk getrouwd met
Geraard Bozaert.

51 Hiervoor ook RAG., Oud GemeentearchiejGeraardsbergen, 93, f. 1en de uitgave
bij R. LIEVENS, Buitenpoorters van Geraardsbergen, Appelterre 1, 2, zonder
paginering.

52 De ligging van dit huis is bekend uit de staat van goed, opgemaakt bij het over-
lijden van Gillis Cosyns op 21 april 1672 (RAB., Baronie "<federgrate, 252). Het
ouderlijk huis van Gillis, een zoon van Nicolaas en Adriana VFermans, lag in de
Craeyenbroek naast het huis van Nicolaas de Moor; zie ook Zevende generatie,
littera A.

53 Anna, een dochter van Nicolaas en Susanne Perduyns, wordt in Appelterre ge-
boren/gedoopt op 3 november 1630; Hendrik de Moor, een zoon van Nicolaas en
Susarme de Vroede wordt er geboren/gedoopt op 22 juni 1634.

S4 Opnieuw RAG., Oud GemeentearchiejGeraardsbergen, 93, f 1; ook R. LlEVENS,
Buitenpoorters van Geraardsbergen, Appelterre 1, zonder dagvermelding bij het
jaartal.
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ca. 1620 en november 1633.55 Vijf ervan, drie jongens en twee meisjes,
zijn bij name bekend: de jongens heten Gillis. Jan en Peter en de
meisjes zijn Josine en Anna. Het zesde kind in het gezin is niet zo
maar te identificeren. Het zou evenwel Miehiel Cosyns kunnen zijn.
Die Miehiel is een generatiegenoot van de kinderen uit het gezin van
Nicolaas en Adriana en woont in de eerste helft van de 17de eeuw ook in
Appelterre, en meer bepaald in Eichem. Er zijn echter niet onmiddellijk
familierelaties tussen Miehiel en de kinderen van Nicolaas en Adriana
aan te wijzen.

De kinderen worden wellicht allen in Appelterre geboren. Alleen de
geboorte en het doopsel van Josine op 8 februari 1629 en van Anna op
11 november 1633 zijn in het doopregister van Appelterre opgetekend;
de broers zijn al eerder geboren."

Met het gezin van Peter Vyvermans en Katelijne de Wispelaere,
misschien Adriana's broer en schoonzus, hebben Nicolaas en Adriana
een goede band. Nicolaas is getuige bij het huwelijk van Peter en
Katelijne (8 november 1636) en Adriana is de doopmeter van hun
zoontje Pieter CO 11 maart 1638). Adriana is ook later nog meter van
haar kleindochter Adriana (0 3 maart 1650), het eerste kindje van haar

55 Bij de dood van zijn ouders na 1653 regelt zoon Gillis Cosyns namens zijn vijf
mede-erfgenamen de verkoop van de grond, waarop het ouderlijk huis staat,
met een aangrenzende boomgaard, omdat dit patrimonium niet in zes delen kon

§aesplitst worden; daarover de aantekening in de staat van goed bij de dood van
usanne Reguwaerts, de eerste echtgenote van Gillis, gestorven op 17 novem-

ber 1660; 'Item alsoo den houdere rsc. Gillis) heeft van syne erffgoederen uuijt
den hooffde van syne ouders neffens syne ander mede-erffsenamen vercocht de
huijsstede [... lmidts het selve anders in sessen nijet gebueghen en conste gedeijlt
worden' (RAB., Baronie Wedergrate, 252).
Voor de ~ebo01ten/dopen van de kinderen verwijzen wij naar de bespreking van
deze kinaeren in Zevende generatie.

56 De parochieregisters van Appelterre zijn bijgehouden vanaf 1623; de beginblad-
zijden van het oudste register zijn beschadi&d' en slechts fragmentair leesbaar. Mi-
crofilms van de registers zijn o.m.te raadplegen in RAB. en in SAN. Het gezin
wordt door R. Lievens niet vermeld in de gezinssarnensrelling van Appelterre-
Bichem (Farochieregisters Appelierre-Eichem, p. 15-18).
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dochter Josyne met Maarten van den Hole."
Het gezin woont op een hofstede met boomgaard van ca. 30 a. in de
Craeyenbroek in Appelterre. Het hof grenst, zoals reeds vermeld, aan
het huis van Nicolaas de Moor en Katrien Cosyns, die misschien wel
oom en tante zijn van Nicolaas."

De grootte van het landbouwareaal, waaruit het echtpaar zijn
inkomsten haalt, wordt verder duidelijk uit de hoofdelijke belasting,
die de 'zetters' van de belastingen voor icolaas bepalen. Van] 636 tot
1639 wordt hij getaxeerd op een grondbezit van ca. 2,5 ha. Vanaf 1640
groeit dit areaal om een niet gekende reden met 1 hectare aan en wordt
zijn belasting op een eigendom van 3,5 ha. berekend." Met zijn bedrijf
rangschikt Nicolaas zich bij de middelgrote bedrijven, die toentertijd
ca. 36% van de landbouw structuren in het land van Aalst uitmaken.f

Zoals hiervoor vermeld wordt het onroerend bezit na de dood van
Nicolaas en Adriana onder zes erfgenamen verdeeld. Het deel, dat zoon
Gillis krijgt - een zesde van het patrimonium dus - is bekend gebleven
uit de staat van goed, die, als Gillis sterft op 21 april 1672, is opgemaakt.
Daaruit blijkt dat Nicolaas en Adriana behalve hun boerderij o.m. ook
nog een stuk land, de Lomper, van 15 a. en ander stuk van 15 a. op
het Eichemveld hebben gehad." Adriana zelf heeft van de zijde van
de fami.lie Vyvermans weiden in de Dendelmeers (ca. 32 a.) en in

57 Alle gegevens uit de gezinssamenstelling steeds volgens R. LIEVENS, Paro-
chieregisters Appelterre-Eichem; Nicolaas is ook nog, zonder familiale band blijk-
baar, peter van Joos van Hautern, zoon van Peter en Josine van Vaerenberzh (0 30
maart 1639), die in Eichem wonen, en ook getuige bij het huwelijk van Guftiam de
Beenhouder met Joanna de Grave (28 ;eptember 1646).
De woonplaats van het gezin Peter van Hautem-van Vaerenber~h volgens het land-
boek van Appelterre-Eichem uit 1653 door landmeter Jan van Ghijsegem in RAB.,
Baronie Wedergrate, 16, verder~~citeerd als Landboek Appelterre 1653 naar de
uitgave ervan door W. VANDEKt'OORTEN, Geschiedenis van de gemeente Ap-
pelterre-Eichem. Wetenschappelijk verantwoorde situering van de bewoning in het
jaar 1653. Deel I, s. 1., 1998, ongepagineerd, zonder verwijzing naar de folio's
van het handschrift, maar met eigen nummering van de pachters en eigenaars;
de woonplaats van Peter van Hautem bij Landboek Appelterre 1653, nr. 264. De
woonplaats van het zezin Guiliam de Beenhouder-de Grave is niet bekend. Wel
woont een Peter de Örave, gehuwd met Elisabeth van Snick in Muylern, het ge-
hucht van Appelterre tegen de gemeenten Aspelare, Nederhasselt en Outer aan;
Joost de Grave, wellicht Peters broer en gehuwd met Willemyne Vyverman , is in
de Neerstraat in Appelterre komen wonen in het huis van Peter Vyverman, zijn
schoonvader; de woningen volgens Landboek Appelterre 1653, nrs. 40 en 209.

58 Korneel I Cosyns uit de derde generatie en Adnaan Cosyns IVb uit de vierde ge-
neratie hebben in de l6dc eeuw al woningen in de Craeyenbroek.

59 Dit alles volgens de belastingIijsten van de zetters; RAB., Baronie Wedergrate, 34
en 36.

60 Over die bedrijfsstructuur opnieuw H. V ISTERDAEL, Landbouwstructuren,
p. 271, Tabel}.

61 Het land op het Eichemveld wordt vernoemd in een staat van goed, die Jenneken
Cortvriendt op 21 november 1640 laat opmaken; zie ook noot 50. Gillis Cosyns
erft dit stuk land naderhand van zijn ouders; daarvoor het Landboek Appelterre
/653, f. 61 v-63 en de uitgave ervan, nr. 112.
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Kraningen aangebracht in het familiebezit.P
Nicolaas moet overleden zijn ca 1650; zijn overlijden staat niet

opgetekend in de parochieregisters van Appelterre. Adriana wordt als
zijn weduwe en met haar in onverdeeldheid zijn de kinderen in 1653
nog vermeld in het landhoek van het dorp met de bovengenoemde
weiden. Ook haar overlijden staat niet opgetekend in Appelterre.

Zevende generatie: de kinderen van Nicolaas Cosyns en Adriana
Vyvermans: Gillis, Jan V, Peter L Josine en Anna II Cosyns;
Miehiel Cosyns

Gillis, Jan V, Peter, Josine en Anna II Cosyns, de vijf met zekerheid
gekende kinderen uit het huwelijk van Nicolaas en Adriana Vyvermans,
behoren tot een zevende generatie van de familie Cosyns in Appelterre-
Eichem.

A. Gil/is Cosyns en [IJ Susanne Reguwaerts [2J Paschijne van
Steenberghe op een 17 de-eeuws type-landbouwbedrijf in Appelterre
Gillis, die na de dood van zijn ouders de erfeniszaak regelt, is wellicht
de oudste van zijn broers en zussen.f Zijn geboortedatum is niet bekend,
maar hij zal geboren zijn ca. 1620/1625. Hij huwt ca. 1650 met Susanne
Reguwaerts uit Sint-Lievens-Esse, een dochter van Peter en Anneken
de Clerck. Gillis en Susanne komen in Appeltere wonen in een huis,
dat vroeger van Nicolaas de Moor was en naast het ouderlijk huis van
Gillis in de Craeyenbroek ligt." Ze krijgen er in de lente van 1651 een
zoontje, waarvan de naam niet bekend is en dat al na twee maanden
sterft op 13 mei. Eerst drie jaar later bevalt Susanne van een dochtertje
Adrianeken (0 3 september 1654). Grootvader Peter Reguwaerts en
grootmoeder Adriana Vyvermans zijn dooppeter en -meter. Anderhalf
jaar later wordt ook nog Marieken geboren (0 22 februari 1656); ze
krijgt oom Jan V Cosyns als peter."

Op 17 november 1660 treft het noodlot dit gezin. Susanne overlijdt,
wordt één dag later begraven en laat Gillis achter met twee dochtertjes

62 De bezittingen van Adriana en haar kinderen 'de weduwe ende hoors van Nico-
laes Cosijns' worden niet in een afzonderlijk item in het landboek aangegeven; ze
worden geciteerd als aangrenzend goed bij bezittingen van Pieter Vyvermans en
Maarten van den Hole; daarvoor Landboek Appelterre 1653,nrs. 6,24,26,33 en
39.

63 Zie hierover ook al noot 55.
64 Hierover ook al noot 52.
6S Alle genealogische items uit de parochieregisters van Appelterre-Eichem; zie ook

al noot 56. De parochieregisters van Sint-Llevens-Esse in bet RAG. beginnen eerst
in 1651 en bevatten geen genealogica voor het gezin Gillis Cosyns-Reguwaerts.
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van zes en vier jaar oud. Susanne moet een tijdlang ziek geweest zijn.
In die ziektedagen heeft ze in Brussel, waar haar schoonboer Peter I
Cosyns woont," twee missen laten doen en heeft ze ook bepaald dat
er, zolang Gillis leeft, op bet Sint-Alma-altaar in de kerk in Appelterre
een lamp moet blijven branden. Bij haar begrafenis krijgen de armen
van het dorp brood uitgedeeld, is er een rouwmaaltijd en drinken de
rouwenden een vat bier.

Gillis laat op 17 februari 1661 voor de wethouders van de baronie
van Wedergrate een staat van goed opmaken, om de rechten van
zijn twee minderjarige kinderen vast te leggen. Daarvoor zijn o.m.
grootvader Peter Reguwaerts, Peter van den Berghe, de echtgenoot van
Susarme's zus, en schoonbroer Peter I Cosyns uit Brussel als voogden
opgeroepen/"

Gillis hertrouwt elf maanden later - zijn broer Jan V is getuige - met
Paschijne van Steenberghe (2 oktober 1661). Het echtpaar blijft in bet
huis van Gillis wonen en krijgt nog vier kinderen. Van een zoontje Jan
zijn oom Jan V en tante Josine peter en meter (0 26 november 1662),
maar het kind overlijdt nog vóór het tien jaar is.68 Twee jaar later op
Allerzielen 1664 wordt Anneken geboren; ook hier is oom Jan V de
dooppeter. Paschijne bevalt dan nog van Merten in de zomer van 1666
(0 11 juli). Hij krijgt de voornaam van zijn oom en dooppeter Merten
van den Hole, die met tante Josine Cosyns getrouwd is. Merten wordt
geen acht jaar oud; hij sterft op 4 februari 1674. Tenslotte bijna vier jaar
na de geboorte van Merten krijgen Gillis en Paschijne nog een zoontje
Jan (0 22 februari 1671).

Nogmaals treft het lot dit gezin. Vóór 1672 sterft Marieken, het
dochtertje uit Gillis' eerste huwelijk, en vader Gillis zelf overlijdt op
21 april 1672, veertien dagen na Pasen. Zo wordt Paschijne in het
voorjaar van 1672 op een landbouwbedrijf weduwe met haar nog drie
jonge kinderen van zeven en zes jaar en van veeltien maand, en ook nog
Adrianeken, haar stiefdocbter van achttien. Ook zij laat een staat van
goed opmaken: haar broers, Erasmus en Peter, en haar schoonbroers

66 Over Peter I Cosyns in Brussel hierna onmiddellijk Ut/era C.
67 De pastoor schrijft de begrafenis in op 18 november onder de naam Susanna

Bogaerts. De staat van goed (RAB., Baronie Wedergrate, 248), opgemaakt op 17
februari 1661 naar aanleiding van het overlijden, vermeldt 17 november als sterf-
datum.
De wethouders zijn baljuw Joos Roosen(s), burgemeester Jan Mathijs en schepen
Pieter Buydens. Grootvader Peter Reguwaerts wordt in een rand nota en in het eind-
protocol als voogd vernoemd; in het beginprotocol wordt Peter van den Berghe
vermeld 'als oom ende voozht vande moederlycke syde'.

68 De juiste datum van overlij3en is niet bekend. In de staat van goed na de dood van
Gillis (RAB., Baronie Wedergrate, 248, 21 april 1672) wordt deze Jan niet meer
vernoemd.
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Peter I en Jan V Cosyns zijn voogden van haar eigen kinderen; van
stiefdochter Adrianeken is Jan Reguwaerts, Susarme's halfbroer, nog
voogd. Ze komen allen op 4 november 1672 voor de wethouders om
de staat over te geven." Paschijne hertrouwt dan vijftien maand later
met Frans van den Eynde (30 juli 1673). Hun huwelijk blijft evenwel
kinderloos en beiden, zonderling genoeg, sterven kort na elkaar:
Paschijne op kerstdag 1677 en Frans drie dagen later.

Het gezin van Gillis Cosyns moet in zijn levensonderhoud voorzien
door de opbrengst van de boerderij in de Craeyenbroek. Aan het
woonhuis aangebouwd staat een stal, waarin twee à drie koeien met
hun kalf en ook een varken kunnen staan. De melk van de koeien wordt
geboterd en het varkensvlees gezouten." Op het hof van ca. 33 a. staan
ook nog een schuur en een ast om hop te drogen. Volgens het landboek
van 1653 zou Gillis in Appelterre ca. 4 ha. bebouwd hebben, verdeeld
over 15 partijen en waarvan de weiden ca. 1 ha. beslaan. Daarvan heeft
hij ca. 1 ha. in huur en de rest in eigendom. Van zijn ouders heeft hij
ooit vier partijen geërfd en met zijn eerste vrouw koopt hij er nog zeven
stukken bij." In de verdeling van de belastingen over het dorp van
1665 staat de hoogste taxatie voor Gillis ooit aangegeven met meer
dan 4 ha.12 Wanneer hij sterft in de lente van 1672, ligt er ca. 1 ha. land
omgespit, is er al 1,5 ha. bezaaid met tarwe, rogge en gerst, zijn er 15
a. erwten geplant, is er 30 a. vlas gezaaid en is de hoptuin aangeplant."
Met de industriële teelten verhoogt Gillis zijn bedrijfsinkomsten, die
nodig zijn om de stijgende belastingsdruk in het Land van Aalst op
te vangen." Het vlas wordt thuis gezwingeld en verweven op de twee

69 De staat van goed in RAB., Baronie Wedergrate, 248. De wethouders zijn ditmaal:
baljuw Gillis van Vaerenberch, meier G. van Breusseghem en schepen Guilliam
van Berchem.

70 In BIJLAGE 11 wordt het onroerend goed van het echtpaar Gillis Cosyns-Regu-
waerts volgens de staat van zoed aangegeven.

71 Zo heeft hlj o.m. volsens de staat van goed van 1661 in de Craeyenbroek een
weide gekocht van Adriaan van Assche, een koopman uit Aalst. Op 6 november
1659 koopt hij een stuk land op het Eichemveld van ca. 15 a. van Joos de Brernae-
cker, een verder onbekende verwant van hem (RAB. Baronie Wedergrate, 372, f.
3623-3623v).

72 Het landbouwareaal in de belastingslijsten varieert voor GiIJis van ca. 1 ha. in 1651
over 3 ha. in 1667 met de piek van meer dan 4 ha. in 1665; daarvoor de belastings-
ommestellingen van de aangegeven jaren in RAB., Baronie Wedergrate, 36 en
37.

73 De hop van de dorpen in het Land van Aalst wordt op de markt in Aalst verhandeld
en gecontroleerd door de Sint-Rochusnering aldaar; zie daarvoor H. STRIJPENS,
Veuve De Wolf-Cosyns &jils. Deell. 1747-l860,Aalst, 1990, p. 27-30.

74 Over de samenbans.tussen de huisnijverheid en de verhoogde belastingen tussen
1620 en 1660 zie ti. VA ISTERDAEL, Landbouwstructuren in hel Land van
Aalst, in: Het Land van Aalst, 40,1988, p. 301 e.v.
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weefgetouwen."
Uit wat vooraf gaat moet duidelijk zijn dat Gillis' bedrijf van bijna 5

ha. tot de middelgrote bedrijven in het dorp behoort, voldoende om het
gezin te onderhouden en zelfs in crisisperiodes enige bestaanszekerheid
te geven." Het is daarbij ook betekenisvol vast te stellen dat de
voornaamste componenten in de basisstructuur van dit 17de-eeuwse
landbouwers gezin zelfs nog tot na de Tweede Wereldoorlog ten onzent
behouden zijn gebleven.

B. Jan V Cosyns op latere leeftijd in een huwelijk met Pieternelle van
Heghe
Ook van Jan V Cosyns is er geen exacte geboortedatum bekend. Zoals
zijn broer Gillis zal hij geboren zijn in het tweede decennium van de 17de

eeuw. Hij blijft vrijgezel tot hij misschien wel veertig of vijfenveertig
jaar oud is en huwt dan op 18 februari 1667 in Aspelare met Pietemelle
van Heghe, hoogst waarschijnlijk de dochter van Marc en Comelia
Mertens.

Jan V en Pieternelle hebben zeker nog vier kinderen. Het zijn vier
jongens, maar nog meer dan bij zijn broer Gillis, wordt hun gezin door
onheil getroffen. Het oudste zoontje Jan (°11 december 1670) sterft
al na vijf maanden en zijn boertje Peter (°25 februari 1672) - Anna,
de zus van Jan V, is hier meter - wordt maar acht jaar oud. Ook het
laatste zoontje Gaspar (°5 januari 1676), van wie Peter I, Jans broer uit
Brussel, de dooppeter is, wordt nog geen twee jaar;" alleen het derde
kindje, nog een Jan (°13 oktober 1673), wordt wellicht volwassen."
Bovendien krijgt vader Jan V zelf omstreeks 1677 een zware longziekte;
hij overlijdt 'uitgeput door het hoesten' op vrijdag 12 oktober 1677, drie
weken vóór zijn zoontje Gaspar.??

In 1653 woont Jan V op een boerderij met een boomgaard, alles
bijna 1 ha. groot, in de eerstraat in Appelterre, dichtbij Kraningen aan
75 In de staat van goed van 1661 staat er één weefgetouw met acht banden

ongezwingeld vlas vermeld; de staat van 1672 geeft aan 'twee getauwen om Iyn-
waet ende servetten op te wercken [... ] de cammen ende andere gereetschap totte
weverije dienende'.
In de dorpen van de baronie van Wederzrate geeft ca. 17% van de inboedels een
weefgetouw aan; daarvoor H. VANGA§'SEN, Het Vlas te Ninove en Omstreken
vooral in de XVII eeuw, in: Het Land van Aalst, 7, 19S5,p. 277-299.

76 Dit besluit nogmaals op basis van de va tsteUin$en van H. VAN ISTERDAEL,
Landbouwstructuren in het Land van Aalst, p. 27u-274.

77 Peter I Cosyns (zie onmiddellijk hierna littera C) maakt de reis van veertig km.
uit Brussel naar Appelterre niet en laat zich bij het doopsel vervangen 'loco Petri
Cosyns' door Peter Vyverrnans, wiens vrouw Martina VIerendeels meter is van het
kindje.

78 Er zijn van deze Jan ~een verdere genealogische gegevens bekend; hij huwt of
overlijdt zeker niet in Appelterre.

79 De pastoor noteert bij zijn overlijden 'exhaustus thysi'.
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de grens met Zandbergen." Het huis ligt er naast de woning van Gillis
de Praet, die met Josijntjen Bogaert, een nicht van Jan getrouwd is. Jan
V heeft daar dan ook al een tuin van 7 a. gekocht van Jan van Impe, die
daar eveneens in de buurt woont. Nu is het best mogelijk dat Jan V na
zijn huwelijk met Pietemelle naar een huis in de Craeyenbroek verhuist.
Die doening, een huis, een tuin en een partij weide, alles samen ca. 40
a., heeft hij daar eind 1668 gekocht van de erfgenamen van Amout van
Keymeulen en het huis ligt naast de hofstede van Marc van Heghe, zijn
schoonvader.

Vóór Jan V trouwt heeft hij op het landbouwbedrijf in de Neerstraat,
volgens het landboek van 1653, ca. 60 a. weide en ca. 1 ha. in eigendom
en huurt hij nog 22 a. weide van zijn broer Peter. Zijn huwelijk nu brengt
een hele verandering mee in de kostwinning. Nu hij verantwoordelijk
is voor het onderhoud van een gezin, neemt Jan V in Appelterre tussen
1669 en 1675 maar liefst elf stuken weide en land in gebruik. De
topjaren voor die pachten zijn de jaren 1669 en 1672 met de pacht van
elk drie nieuwe partijen en het grote jaar 1675, waarin hij maar liefst
vier nieuwe stukken in gebruik neemt. 81 Wanneer hij op uiteindelijk op
die 12de oktober van 1677 sterft, heeft hij zo de mogelijkheid voor een
teelt op meer dan 6 ha. (4 ha. land en 2 ha. en 15 a. weide) of m.a.w.
een verdriedubbeling van zijn areaal tegenover 1653. De uitbreiding
van zijn bedrijf manifesteert zich ook in de belastingen, die hij moet
betalen. De belastingslijsten taxeren hem vanaf 1651 voor een bewerkt
areaal van ca. 1 ha. en in de periode 1665-1667 is dat goed ongeveer
verdubbeld tot bijna 2 ha. In die periode is Jan V nog vrijgezel en is de
opbrengst van het bedrijf hem blijkbaar voldoende. Vanaf 1675 belasten
de zetters hem voor de opbrengsten van ca. 2,5 ha.; na zijn dood betaalt
zijn weduwe tussen 1681 en 1685 nog lasten op nog nauwelijks 30 a.82

Er is geen boedelbeschrijving van het gezin van Jan V en Pieternelle
bewaard gebleven, maar hun bedrijf zal een klassieke en middelgrote
boerderij geweest zijn met een paar stuks hoornvee en kleinvee. Ze
zullen naast granen ook hop hebben geteeld, zeker vanaf Kerstmis 1668,
wanneer Jan V de weliswaar kleine 'hoplochtink' (1 a.) van Amout van

80 Tenzij anders vermeld komen alle gegevens over de eigendommen van het echt-
paar uit het landboek van 1653 (RAB., Baronie Wedergrate, 16, f. 16; verder ook
de aangroei van de pachtgronden in Landboek Appelterre 1653, ms. 7,22,26,28,
31,53,61,70, U8, 128, 146, 153, 156, 163, 172 en 316).

81 De pachten staan opgetekend in het landboek van 1653 onder de nummers vermeld
in de vorige noot 80. Twee van de drie stukken, die hij in1669 in pacht neemt,
behoudt hIJ maar tot 1672.

82 De niet volledig bewaarde reeks zettingslijsten in RAB., Baronie Wedergrate, 34,
36,37 en 38.
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Keymeulen koopt. 83

Het gezin onderhoudt de beste relaties met de respectieve families.
Daarbij is Jan V trouwens vóór zijn huwelijk een erg begeerde
dooppeter en neemt hij niet minder dan achtmaal het peterschap
van een nieuwgeborene op. Zo is hij vijfmaal peter bij kindjes van
zijn broers Gillis in Appelterre (Marieken, 22 februari 1656; Jan, 26
november 1662 en Anneken, 2 november 1664), en Peter in Brussel
(Jan, 3 mei 1665) en bij zijn zus Josine en Merten van den Hole nog
in Appelterre (Peter, 21 februari 1663).84Met zijn schoonbroer Merten
van den Hole is Jan verder ook peter in het gezin van Peter van Cutsem
en Pieternelle van Eeckhaute voor hun zoontje Jan (0 3 oktober 1661)
en voor Marieken de Grave (0 24 juni 1665), het dochtertje van Joost
en Willemyne Vyvermans, vermoedelijk Jans nicht." Ook Josijntjen
Bogaert, een andere nicht van Jan V, en haar man Gillis de Praet vragen
hem om peter te zijn van hun dochtertje PietemeJle (0 8 augustus 1663).
Na zijn huwelijk is Jan alleen nog maar peter in het gezin van zijn
schoonbroer Paschasius van Heghe en Pieternelle Hutsebaut, wanneer
daar op 1 mei 1673 een zoontje Jan gedoopt wordt.

Naast al zijn 'verplichtingen' als suikeroom is Jan daarenboven ook
getuige geweest bij het huwelijk van zijn vermoedelijke neef Peter
Vyvermans met M311ine Vierendeels op 13 juli 1660 en bij het tweede
huwelijk van zijn broer Gillis met Paschijne van Steenberghe op 2
oktober 1661.

C. Peter 1 Cosyns en Anna van den Berghe, notaris en procureur in een
Brussels gerechtelijk netwerk
In tegenstelling met zijn broers en zussen in hun agrarische bedrijven,
bouwt Peter I Cosyns een intellectuele carrière uit. Hij wordt notaris en
ook procureur bij de Raad van Brabant in Brussel.

Ook van Peter I is de juiste geboortedatum niet bekend, maar hij moet,
83 Dit hopveld heet volgens het landboek van 1653 de 'keymeulenlochtinck' (Land-

boek Appelterre 1653,nrs. 110 en 146).
84 Voor het doopsel in Brussel in de Sint-Goedelekerk laat Jan V, 'avunculus prolis

- oom van het kindje', - er zich vervangen door Michaël van den Berghe: zie ook
onmiddellijk hierna littera C.

85 De familieband van het gezin Jan V Cosyns met het zezin Peter van Cutsem is
niet meteen duidelijk. Peter van Cutsem woont in 165~ (nr. 38 in de uitgave van
het landboek) wel in het gehucht Kraningen in de buurt van Jan V. Peter huwt na
de dood van zijn eerste vrouw Pieternelle met Maria Doolaghe (9 februari 1669),
die weduwe is van Adriaan van H~~he (t 4 augustus 1668), wellicht de broer van
Pieternelle, de echtaenote van Jan Y.
Joost de Grave en Willemyne wonen in 1653 in het oude stamhuis van de Vyver-
mansen in de Neerstraat lil Appelterre, ctichtbij de grens met Zandbergen, waar
wellicht Adriana Vyvermans, de moeder van Jan V zeboren is.
Merten van den Hole is getuige bij het huwelijk van 'Peter van Cut em (7 november
1660) en Jan V is peter van Jan, het eerste kindje.
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zoals zijn broers in het tweede decennium van de 17de eeuw geboren
zijn. Waar hij vanuit het landbouwersgezin van Nicolaas en Adriana
Vyvennans zich in zijn gerechtelijk ambt bekwaamt, is niet duidelijk.
Hij volgt geen universitaire opleiding, maar loopt vermoedelijk als
klerk een aantal jaar stage bij een rechtsgeleerde, alvorens hij als
notaris en na examen bij de Brusselse rechtskamer als één van ca.
veertig procureurs aldaar eind 1650 in dienst kan treden." Hij zal
daar, naast de rechtskundige inbreng van de advocaten, de praktische
pleitbezorger in burgerlijke zaken zijn. Hij laat zich in met de gang van
de procedure, roept de getuigen op en regelt het overleg tussen cliënten
en advocaten.

Peter I huwt tegen die tijd met Anna van den Berghe, die overigens
verder onbekend blijft, en vestigt zich, zoals voorgeschreven aan
procureurs van de Raad van Brabant, in Brussel. Het echtpaar woont er
in de Sint-Goedeleparochie en krijgt er op nog geen negenjaar tijd zeven
kinderen, die allen in de Sint-Goedelkerk gedoopt worden. Joanna - ze
wordt thuis door de vroedvrouw gedoopt (°31 mei 1659) - is nog geen
jaar oud als haar zus Katrien (0 8 mei 1660) en zelfs nog geen twee
jaar als haar broer Hubert (0 18 april 1661) geboren worden." Daarna
volgen er in het gezin om de twee jaar nieuwe geboorten van telkens
een dochtertje en een zoontje: na Anna (0 7 mei 1663) volgen nog Jan
(0 3 mei 1665), Katrien Marie (0 15 augustus 1666) en Adriaan (0 10
maart 1668).88

Het is illustratief voor de verhouding van Peter I en Anna zowel

86 Een notaris is minstens 25 jaar oud; er wordt van hem verwacht dat hij een goede
taalkundige is en ook 'geleert te zyn in de rechten, statuyten ende coustuymen
gemaect op de contracten, uuterste willen ende rechtelycke solemniteyten' ([J.
THUYS], Ars notariatus: Dat is konste ende stijl van notarischap begrepen in
theorijcke ende practijcke [ ... l,Rotterdam, 1613, p. 4).
De procureur, met te verwarren met de procureur-generaal, is eveneens minstens
20/25 jaar (ad lites), hoeft geen rechtsgeleerde te zijn en kan vóór zijn indienst-
treding zes à zeven jaar stage lopen bij een griffier, een secretaris of een procureur.
Hij hoeft ook geen Latijnse school te hebben gevolgd; daarover en over de andere
bepalingen en details van het procureurschap verwijzen wij o.m. naar A. GAIL-
LARD, Le Conseil de Brabant. Histoire. Organisation. Procedure. Tome troisième .
Organistion er Procedure, Brussel, 1902, [anastatische herdruk, 1980], p. 148-166;
verder ook naar PH. WIELANT, Practijcke Civile, [... ],Amsterdam, 1606, p. 113-
114 en naar E. PUT, Inventaris van het archief van de Raad van Brabant. Deel I.
Archiefvan de griffier, Brussel, 1995, inleiding, p. 14 e.v.
Peter ICosyns komt als student bv. niet voor in de inschrijvingslijsten van de Leu-
vense Universiteit; zie A. SCHILLINGS, Matricule de l' Universite de Louvain. V
19 fëvrier 1616 - 3 février 1651. Correction el tables (Koninklijke Academie van
België. Koninklijke Commissie voor Geschiedenis), Brussel, 1967, p. 87,98, lOS,
lOTen VI. Fin fëvrier 1651-jinaoût1683,Brllssel, 1969,p.106enl08.

87 Bij het doopsel van Hubert noteert de pastoor uitdrukkelijk dat hij de zoon is
van 'domini petri cosyns curie brabantie procurator is et domicelle anne van den
berghe' .

88 Alle genealogische gegevens naar de Brusselse parochieregisters van de Sint-
Goedeleparochie in ARAa.
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tegenover hun familie als tegenover de collega's in de Brusselse Raad
om vast te stellen dat voor het peter- en meterschap van Joanna, Katrien
en Hubert, hun eerste drie kinderen, er geen eigen familieleden, maar
wel Brusselse rechtsgeleerden en hun verwanten aantreden. Hier
spelen wellicht twee redenen een rol: het jonge gezin zoekt door die
keuze vermoedelijk enige consolidatie van zijn maatschappelijke
plaats in Brussel; anderzijds is er vanzelfsprekend ook de afstand van
veertig kilometer van Brussel naar Appelterre of omgekeerd, die bij
een geboorte/doopsel, waar een snelle communicatie en een vlugge
verplaatsing van het dorp naar de stad moeten gebeuren, toch belastend
is.89

Zo is Peter de Bigot, wellicht een Brusselse notaris-rechtsgeleerde,
dooppeter van Joanna (1659), Katrien (1660) en Kartrien Marie (1666).90
Joanna Cannaerts, een verder onbekende Brusselse dame, is ook meter
van Joanna (1659) en van Hubert (1661).91 De invloedrijkste peter en
meter zijn ongetwijfeld Hubert Loyens, de secretaris van de Raad van
Brabant, en zijn vrouw Katrien Vergeyen. Ze behoren hoe dan ook tot
de hogere sociale klasse en moeten belangrijk zijn in de uitbouw van
Peters eigen sociale positie in zijn Brusselse kennissenkring. Hubert
en Katrien Loyens- Vergeyen zijn de respectieve peter en meter van
Hubert (1661) en van Katrien (1660).92

Eigen familieleden van Peter I en Anna worden eerst vanaf het
doopsel van Anna in 1663 aangezocht om peter of meter te zijn. En
hier speelt zeker de afstand van Appelterre naar Brussel een rol voor
de dooppeter/meter om fysiek aanwezig te zijn in de Sint-Goedelkerk.
Voor Anna's doopsel op 7 mei 1663 vraagt Peter I zijn broer Gillis als
dooppeter. Gillis maakt evenwel de reis naar Brussel niet en laat zich
ter plekke vervangen door Adriaan van den Berghe, een familielid van
89 Men bedenke dat het doopsel zo vlug mogelijk na de geboorte gebeurt, indien

mogelijk, al op de dag van de zeboorte zelf.
90 Een Gillis Bigode wordt als advocaat bij de Raad van Brabant vermeld op 11 sep-

tember 1663 (J. NAUWELAERS, Histoire des avocats au Souverain Conseil de
Brabant. H. Brussel, 1947, p. 108).

91 De familie Cannaerts huist in de Sint-Goedelparochie volsens de klappers op de
parochieregisters aldaar; Cernelia Cannaerts en Petronella Eannaerts DV.huwen er
In 1661 en 1662.

92 De respectieve doopakten schrijven 'domicella Catharina Vergeyen uxor con-
stabularij domini Huberti Loyens curie brabantie secretaris' (doopakte Katrien)
en 'consultissimus dominus Hubertus Loyens primarius curie brabantie secretaris'
(doopakte Hubert).
Hubert Loyens (Maastricht 1599 - Brussel 1684) was buitengewoon secretaris van
de Raad van Brabant in 1629 en gewoon secretaris in 1638. Hij schreef in kwa-
liteitsvol Latijn werken over de Raad van Brabant (1667), over de geschiedenis
van de hertoadommen Brabant, Limburg en Lotharingen (1670 en 1672). Over
hem F. ALYfN, Loyens (Hubert), in: Biographie nationale [... ]. Tome douzième
Les -Ly, Brussel, 1892-1893, kol. 531 en J. NAUWELAERS,Histoire des avocats
au Souverain Conseil de Brabant. I, p. 66 en II, p. 110.
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Anna. Bij de geboorte van Jan in mei 1665 is er een zelfde scenario:
oom Jan V Cosyns uit Appelterre laat zich bij het doopsel van Jan
vervangen door Michaël van den Berghe, een ander familielid van
Anna. Margaretha, vermoedelijk Anna's zus, is dooprneter. Ten slotte
zijn Adriaan en Katrien van den Berghe nog peter en meter van Adriaan
in 1668.

Er zijn ons van Peter I Cosyns geen notariële of gerechtelijke
exploten bij de Raad van Brabant bekend." Toch spreekt het voor zich
dat hij daaruit in het levensonderhoud van zijn gezin voorziet. Verder
vermeldt het al meermaals aangehaalde landboek van Appelterre uit
1653 toch vijf eigendommen van Peter I in het dorp: ze beslaan ca. 1
ha. en bestaan voor de helft uit weiden en de helft uit landbouwgrond.

Vanzelfsprekend bewerkt hij de gronden niet zelf. In een goede
verstandhouding met zijn familie in Appelterre verpacht hij de
eigendommen aan zijn broer Gillis (drie partijen), aan zijn broer Jan
(één partij) en ook nog aan Frans van Santen (één partij)." En diezelfde
goede relatie blijkt ook nog uit het volgende. Op 13 mei 1660, kopen
Peter I en Anna voor de wethouders van Wedergrate nog een stuk
land (45 a.) en een weide (ca. 30 a.). Deze transactie is weeral niet
bedoeld om Peter I Cosyns aan een groter landbouwareaal te helpen. De
aankoop van de stukken kadert blijkbaar binnen een familieregeling.
Het stuk land komt uit het patrimonium van wijlen Gillis Vyvermans,
Peters grootvader langs moederszijde, en het is naderhand eigendom
geworden van zijn tante Josine Vyvermans, die met Guilliam Bogaert
getrouwd is geweest. Vanbij Josine is het stuk in het erfdeel van haar
dochter Anneken Bogaert, Peters nicht, gekomen. De weide daarentegen
zit als vroegere eigendom van Guilliam Bogaert bij de verkoop in het
erfdeel van Josijntjen Bogaert, de zus van Anneken en dus eveneens
Peters nicht." Voor de registratie van de verkoop is Peter zelf is niet
uit Brussel overgekomen; hij laat er zich vervangen door zijn broer

93 Ondanks een bezin van inventarisatie van het archief van de Raad van Brabant
in ARAa. is ver&r onderzoek naar Peter I in dit uitgebreide fonds niet succesvol
geweest.

94 De hoger vermelde staten van goed van 1661 en 1672 (noten 67 en 69) vermelden
achterstallige pachtgelden, die Gillis Cosyns op Kerstmis 1660 (44 gulden,
waarvan Peter de hefft laat vallen) en Kerstmis 1671 (5 gulden en 13 stuivers) aan
zijn broer Peter I moet betalen.

95 Josijntjen heet volgens de doopakten van haar kinderen in Appelterre ook Pieter-
nelle.
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Gillis.96

Eerst vanaf ca. 1680 heeft Peter I inkomsten genoten van zijn
gronden in Appelterre. Zijn twee broers Gillis en Jan V zijn dan in 1672
en 1677 al gestorven en wellicht trekt Peter I nu de inkomsten zelf op
van de gronden, die hij voorheen aan zijn broers in pacht had gegeven.
De belastingslij sten van 1681 en 1682 belasten hem in elk geval voor
de opbrengsten van ca. 2 ha."

Enig genealogisch onderzoek naar de verdere levensloop van de
leden uit het gezin van Peter I Cosyns en Anna van den Berghe heeft
nog weinig duidelijk gemaakt, behalve dan de vaststelling dat er geen
familiaal netwerk meer blijkt te zijn met na hen volgende leden van de
familie Cosyns."

D. Het echtpaar Josine Cosyns en Merten van den Hole
Josine Cosyns, de oudste van de twee dochters uit het gezin van
Nicolaas en Adriana Cosyns- Vyvermans, wordt gedoopt in Appelterre
op 8 februari 1629. Ze huwt, wanneer ze pas twintig is geworden,
op 11 mei 1649 met Merten van den Hole." Het echtpaar krijgt vijf
kinderen: dat zijn eerst twee meisjes Adriana (°3 maart 1650, met haar
grootmoeder Adriana Vyvermans als meter) en Kristien (0 3 september
1651); daarna volgen er nog drie jongens met Peter (0 18 oktober 1654),
Jan (°13 september 1656) en Peter (0 21 februari 1663 en zijn oom Jan
als peter).

Josine en Merten hebben een landbouwbedrijf. Volgens het landboek
van 1653 wonen ze dan in Appelterre in een huis aan de Craeyenbroek
96 De genealogisch interessante akte met de filiatie van drie p'eneraties uit de familie

'Bogaert' in RAB., Baronie wedergrate, 372, f. 3647v-3048. Voor de wethouders
meier Gillis van Vaerenberch, burgemeester Joos Roosen, schepenen Jan Matthys
en Peter Buydens verschijnen Gilhs de Praet, de echtgenoot van Josijntjen Bogaert
- hij heeft een volmacht van zijn schoonzus en zwager, Armeken Bogaert en haar
echtgenoot Jan de Hoymaecker, afgeleverd door een Antwerpse notaris Haveriant
(8 mei 1660) -, Gillis Bogaert, de broer van Anneken en Josijntjen, en Gillis Co-
syns, namens zijn broer Peter en zijn vrouw Anna van den Berzhe.
De verkochte weide heet de 'clynen papenmeersch '. Hier vaft op te merken dat
volgens het landboek van 1653 deze welde reeds door Frans van Santen in pacht
wordt gehouden van Peter Cosyns. De verkoopakte van de weide in 1660 maakt
dus duidelijk dat er enig voorbehoud moet zijn in verband met de datering van
sommige partijen in het landboek en dat de samenstelling van het landboek over
meerdere Jaren moet lopen.

97 De belastingslijsten afgesloten op 21 mei 1682 e~ op 23 mei 1685 vermelden
'peeter couseyns over een bunder dry dachwant XCVI roeden en 15 voeten' (RAB.,
Baronie wcdergraie, 38).

98 De parochieregisters van overlijden/begrafenissen voor Sint-Goedele geven bv.
slechts vage aanduidingen over de overledene, die vaak onvoldoende zijn om de
persoon genealo&isch te duiden. Zo wordt er o.m. een Peter Cosyns begraven in
de Brusselse preaikherenkerk op 15 januari 1669, een andere Peter Cosyns op het
kerkhof van de minderbroeders op 13 oktober 1676, een Jan Cosyns op 11 septem-
ber 1682 op een niet vernoemd kerkhof.

99 De naam 'van den Hole' wordt ook 'Holemans, van Holen, van Holder' gespeld.
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en bezitten en huren ze verder ook twaalf stukken weide en land. 100
Het echtpaar bevestigt de band met de familie Cosyns door in de

gezinnen van Gillis en Jan V Cosyns, hun broers/schoonbroers, peter
en meter te zijn. JOl Josine is bovendien ook meter van Joost de Praet (20
november 1655), het zoontje van haar nicht Josijntjen Bogaert, die met
Gillis is getrouwd. Het kindje wordt geen dertien jaar oud en sterft al
tien jaar vóór zijn meter (14 augustus 1668).102

Josine Cosyns (14 oktober) en Merten van den Hole (24 oktober)
overlijden in 1678 binnen de tien dagen in Appelterre.

E. Anna 11Cosyns
Anna II is het jongste kind van Nicolaas Cosyns en Adriana Vyvermans.
Ze wordt gedoopt op 11 november 1633 en grootvader Gillis Vyvermans
is haar peter.
In de huidige stand van het onderzoek is niet geweten of Anna 1I een
gezin heeft en waar ze eventueel is gaan wonen.!?' Zoals hiervoor al
aangegeven is van haar wel bekend dat ze in 1670 meter is van Peter
Cosyns, het tweede zoontje uit het gezin van haar broer Jan V. En op
31 maart 1688 hebben ook Jan van den Hole en zijn vrouw Clara de
Brucker haar gevraagd om meter te zijn van hun dochtertje Anna; Jan is
namelijk als zoon van Merten en Josine, Alma's zus, haar neef.

* *
Uit wat vooraf gaat blijkt meer dan duidelijk hoezeer Gillis, Jan V,
Peter I, Josine en Anna II Cosyns, de kinderen Nicolaas en Adriana
Vyvermans, hun leven lang in relaties elkaar nabij zijn.

Er is vooreerst de vaststelling van de talrijke familiale banden
door het opnemen van het meter- of peterschap in hun onderscheiden
families en hun voogdijschap bij het behartigen van de belangen der
minderjarige familieleden. Daarnaast is er ook de bewezen zakelijke

100 De eiaendommen in Landboek Appelterre 1653, nr. 33.
101 Voor 'het peter- en meterschap verwijzen wij naar de geboorten/dopen in die be-

trokken families. Merten is op 7 februari 1657 ook nog peter van Barbara de Grave,
de dochter van Joost en Willemyne Vyvermans. Hierover ook al noot 85.

102 Josine is ook nog meter binnen de families Vierendeels en Vyvermans; zo is ze o.m.
meter van Gillis Vyvermans, het zoontje van Peter en Adriana Ooghe (16 oktober
1644); van Gerdina Vyvermans, het dochtertje van Peter en Marti na Vierendeels (1
november 1674, - bet kindje leeft maar zeven dagen); van Josine VierendeeIs, bet
dochtertje van Peter en Anna Delwaert (6 december 1677). Tenslotte is ze ook nog
meter van Bernard van Cutsem, bet zoontje van Peter en Maria Doolaghe (1 no-
vember 1671); Maria Doolaghe is ooit getrouwd geweest met Adriaan van Heghe
(t 1668), wiens zus Pieternelle gehuwd IS met Jan V Cosyns, Josine's broer.

103 Op 26 april 1643 huwt in Appelterre een Anna Cosyns - de hier door ons besproken
dochter van Nicolaas en Adriana is dan pas tien jaar oud - met Adriaan de Rieck
(Dierickx). Deze Anna sterft op 5 april 1671 in Voorde en krijgt er baar uitvaart-
dienst op 2 mei De genealogische duiding van deze Anna met Aclriaan De Rieck is
problematisch.
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samenhang vooral tussen de broers Gillis, Jan V en Peter I, waarbij
zeker is dat de rechts carrière van deze laatste bij de Raad van Brabant,
zich ongetwijfeld vertaald in grotere financiële mogelijkheden, die hij
in het beheer/aankoop van zijn gronden in Appelterre ombuigt in het
voordeel van zijn broers.

* *
F Miehiel Cosyns en Elisabeth de Beer, de oudste met zekerheid
gekende stamouders van de familie
Omstreeks 1610, ten laatste 1615, moet Miehiel Cosyns geboren zijn,
vermoedelijk in Appelterre. Met zekerheid is hij de oudst gekende
rechtstreekse stamouder van de voorouderreeks van alle takken uit de
hier besproken 'Cosyns' - familie tot op onze dagen. Het is echter niet
zomaar duidelijk met welk gezin hij moet verbonden worden; zo kan hij
zowel tot de zesde als de zevende generatie of zelfs tot een andere nog
niet achterhaalde familietak behoren.

Louter chronologisch gezien kan Miehiel nog een laat geboren zoon
zijn van Jan IV Cosyns en Kristien Gheeraerts, die, zoals hiervoor in
de vijfde generatie is aangegeven, zeker al in 1695 getrouwd zijn. Dit
echtpaar kan ca. 1610/1615 nog een kind krijgen. Derhalve zou Michie1
een jongere broer zijn van Nicolaas Cosyns, wiens vader vermoedelijk
ook Jan IV Cosyns is. In deze veronderstelling behoort Miehiel dan tot
de zesde generatie.

Miehiel kan echter ook de oudste zoon en het eerste kind van
Nicolaas Cosyns en Adriana Vijvermans zijn. Dan is Miehiel een broer
van Gillis, Jan V,Peter I, Josine enAnna II Cosyns. Voor deze hypothese
spreekt naast de chronologie (de geboorte van Michie1 ca. 1610/1615
en de ouders die zeker vóór 1619 getrouwd zijn) ook de vaststelling
dat er in het gezin van Nicolaas en Adriana wellicht zes kinderen zijn
geweest, van wie er slechts vijf echt bij naam bekend zijn.l'" Verder
heeft Nicolaas enige banden met Eichem, waar Miehiel met zijn gezin
woont en er sociaal dienstbaar is in onderwijs en in armenzorg, zoals
onmiddellijk hierna wordt aangegeven. Nicolaas heeft een stuk land
op het Eichemveld gehad: hij is er peter geweest in het gezin van Peter
van Hautem en is er getuige geweest bij het huwelijk van Guiliam
de Beenhouder en Joanna de Grave.!" In deze mogelijkheid behoort
Miehiel tot de zevende generatie.

Tegen deze veronderstelling in moet echter wel worden gezegd dat
er ook maar geen enkele familieband wordt aangehaald tussen Miehiel

l04 Daarvoor de kinderen uit dit gezin bij Zesde generatie.
105 Zie daarvoor ook al noot 57.



41

en zijn mogelijke vijf broerslzussen, die nu juist wel hecht met elkaar
familie vormen. Tenzij men een diepgaande breuk in de familie moet
veronderstellen, is het nauwelijks denkbaar dat Michiel, die weliswaar
in Eichem woont, voor het peter- of meterschap van zijn kinderen, noch
zijn ouders, noch zijn broers/zussen heeft gevraagd en ook dat hijzelf of
zijn echtgenote evenmin bij dopen of huwelijken worden gevraagd bij
de mogelijke vijf broers/zussen.

Een laatste mogelijkheid zou natuurlijk ook kunnen zijn dat Miehiel
behoort tot een familie Cosyns, die met de overige Cosynsen in
Appelterre geen bindingen heeft, een hypothese, die in de huidige stand
van het onderzoek op geen enkel punt kan bevestigd worden.

Wat er ook van zij, Miehiel is vóór 1638 getrouwd met een verder
onbekende Elisabeth de Beer. 106 Het gezin woont in Eichem en er zijn
zeker vier kinderen. Van hen is Jan VI Cosyns de oudste; hij wordt
geboren/gedoopt op 28 februari 1638 en heeft als peter en meter Jan van
der Cleyen en Jenneken Holmans (van den Hole). Nu zal Jan van der
Cleyen als zoon van Gillis en van Anna Cosyns uit de vijfde generatie,
wel een verre verwant zijn van de familie, maar zijn peterschap blijft de
enige velwijzing naar een familieband tussen het gezin van Miehiel en
Elisabeth en de overige leden van de familie Cosyns binnen Appelterre-
Eichern."? Jenneken Holmans daarentegen is 'familievreemd' . Ze is
in haar relaties blijkbaar op Eichem gericht en behoort tot een hogere
sociale groep. De pastoor noemt haar 'joncvrouw' Jenneken.t'"

Na Jan VI worden er in het gezin van Miehiel en Elisabeth nog twee
meisjes en een jongen geboren: Kristien (0 8 maart 1640), Pascheyne
106

107

Familieleden van Elisabeth kunnen zijn: Joost de Beer, die op 5 februari 1653
peter is van Joost Neerinckx, de zoon Adriaan en Anna van der Cleyen; en ook nog
Livina de Beer, die eerst ~etrouwd is met Erasmus Dierickx, en van wiens kinderen
Joanna (°15 november 1656) en Maneken (0 17 mei 1661) Nicolaas de Beer en
Merten de Beer peters zijn. Livina hertrouwt na de dood van Erasmus (17 oktober
1662) op 17 januari 1663 met Guilliam van Santen. Er is verder ook nog Jan de
Beer, die peter is van Jenneken van Snick (21 februari 1637), het dochtertje van
Antoon en Mayken Wyns (daarvoor ook noot 708).
Jan van der Cleyen is o.m. ook nog samen met zijn moeder Anna Cosyns dooppeter
van Jan Gooreyns, het zoontje van Joost en Jans zus Adriana (24 juli 1638), van
Joanna Rampelbergh, de dochter van Joost en Joanna de Mol (19 augustus 1643),
van Lievyne de Mommere, de dochter van Andries en Petrina Matten (26 februari
1646) en van Jan Neerincks, het zoontje van Adriaan en Anna van der Cleyen (15
november 1660). Al deze gezinnen wonen in Appelterre in Kraningen of bij de
kerk; daarvoor o.m. de uitgave van het landboek van 1653, ms. 9, 10 en 172.

L08 Jenneken is getrouwd met Peter van der Smessen (t 3 september 1642) en heeft
twee kinderen (Peter, 0 24 december 1634 en Marieken, 09 oktober 1636); de me-
ter van Marieken is Marieken Holmans, wellicht Jennekens zus; ook zij is 'jonc-
vrouw' .
Het sezin van Peter en Jenneken van der Smessen-Holmans heeft ook een band
met de Eichemse familie Antoon en Mayken van Snick- Wyns. Peter is er peter van
Anna (12 juni 1630) en 'jonevrouw' Jenneken is er op 17 april 1635 ook nog meter
van Antoon van Snick jr. In datzelfde gezin is ook Jan de Beer, een broer/familielid
(7) van Elisabeth de Beer, peter van Jenneken van Snick (21 februari 1637).
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(0 25 januari 1643) en Korneel (0 26 februari 1645). Ook hier zijn
opnieuw 'familievreemde' inwoners van Eichem peter en meter van de
dopelingen. 109

Diezelfde nauwe samenhorigheid onder de ingezetenen van Eichem
blijkt ook wanneer Miehiel zelf in 1643 peter is van kinderen in
Eichemse gezinnen; zo bv. van Komeel de Leenheer CO 24 februari),
het zoontje van Adriaan en Katrien van Santvoort en in 1652 ook nog
van Susanne de Wandel (0 2 oktober), het dochtertje van Jan en Josine
Stevenaerts.l!"

Miehiel voorziet te Eichem in het onderhoud van zijn gezin omzeggens
niet met de inkomsten van een landbouwbedrijf. De belastingheffers
taxeren hem tussen 1651 en 1653 op een bedrijfsinkomen van nog geen
50 a.111

Bijkomende inkomsten voor zijn gezin haaltMichiel uitvergoedingen,
die de armenmeesters van Eichem uit betalen voor zijn functies in het
onderwijzen van (arme) kinderen en binnen de armenzorg van Eichem.
Miehiel moet namelijk enig onderwijs hebben genoten, alhoewel er
geen details bekend zijn over die opleiding. De vorming laat hem in
elk geval toe zich in Eichem in te schakelen in die dienstverlenende
sector van onderwijs.'!' Een armenrekening van Eichem uit 1638
vermeldt voor het eerst Miehiel in een opdracht van de beheerders van
de armentafel. Hij krijgt in dat jaar de vergoeding van 1 pond en 1
schelling voor het afhalen van bier in de ziekte van Mayken Wyns, de
huisvrouw van Antoon van Snick.!" Ook voor het gezin van Adriaan de

109 Hierbij zijn het echtpaar Christiaan en Anna van den Herreweghen-Coppens, peter
van Kristien en meter van Korneel; alle eigendommen van Christiaan liggen in
Eichem; Christiaan is in Eichemse gezinnen nog minstens tweemaal peter 111 1640
en 1647; zijn vrouw Anna is er zeker nog vijfmaal meter in 1641,1647,1649
(tweemaal) en 1654. Verder is er ook Mayken van Bevere, meter van Pascheyne,
die gehuwd is met Jan de Nayer en bij de kerk in Eichem woont; ook nog Korneel
van Eesbeke, peter van Korneel, die een huis heeft aan de kerk in Eichem; de
woonplaatsen volgens de uitgave van het landboek uit 1653, nrs. 256, 302 en 304,
237 en 254.
Het landboek geeft geen woonplaats van Paschier van den Dorpe, die, nog onge-
huwd, peter is van Pascheyne en eerst op 6 september 1646 trouwt met Mayken de
Ceulenere. Kristien Boussenier, de meter van Kristien, blijft verder onbekend.

110 Mayken van Bevere is bv. ook al meter van Miehiel de Wandel op 23 april 1646;
ze is op 11 december 1657 ook nog meter van Marieken de Naeyer, de dochter van
de 'Eichemnaars' Pieter en Elisabeth van Santvoort. Elisabeth de Nayer, de tweede
echtgenote van Jan VI Cosyns, Michiels eerste zoon, is ook een dochter van Pieter
en Elisabeth; daarvoor Achtste generatie, litteraA.

111 De lijsten in RAB., Baronie Wedergrate, 36.
112 Blijkbaar kennen zowel Appelterre en Eichem te oordelen naar de afzonderlijke

armenrekeningen , die bewaard bleven vanaf ca. 1635 (RAB., Baronie Wedergrate,
140), een eigen organisatie binnen onderwijs en armenzorg.

113 Alle gegevens over de onderwijsopdrachten van Miehiel en zijn tussenkomsten
voor de armen tafel uit de armenrekeningen van de betreffende jaren in RAB.,
Baronie Wedergrate, 140.
Over dit Eichemse gezin ook al noten 106 en 108.
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Leenheer, waar Miehiel peter is geweest, brengt Miehiel in 1647/1648
van bij hem thuis bier aan en in 1644/1645 heeft hij in opdracht van en
van bij pastoor geld opgehaald voor Jenne Diericks, de weduwe van
Bartel Lemmens.' 14 De rekening van 1654 velmeldt postuum nog dat
Miehiel - hij is dan al gestorven - als aalmoes kousen en klompen heeft
gegeven aan de verder onbekende Kameel Cosyns en ook nog 6 'li ellen
lijnwaad heeft gekocht om hemden te laten maken. lIS

De onderwijsopdracht van Miehiel loopt in de armenrekeningen
over de periode van drie jaar van 1647 tot 1650. Als schoolmeester
geeft hij onderwijs aan de kinderen van Eichem, vermoedelijk alleen in
de wintermaanden, misschien wel bij zich thuis en onder toezicht van
de pastoor. De hoogste vergoeding, die hij daarvoor ontvangt, namelijk
15 pond, wordt hem uitbetaald in het boekjaar van 1650.

Een en ander maakt zo duidelijk dat het gezin, buiten enige agrarische
opbrengst en de verloning van de diensten, wellicht ook nog over
andere inkomsten moet hebben beschikt, die ons tot nog toe onbekend
blijven. 1 16

Hoe dan ook, de dood slaat eveneens toe in dit gezin. Elisabeth
wordt begraven op 30 maart 1647, wanneer haar jongste kind Komeel
één maand daarvoor juist twee jaar is geworden. De begrafenis gebeurt
op het kerkhof in Eichem. En twee dagen vóór Korneel acht jaar wordt,
sterft ook zijn vader op 24 maart 1653; de begrafenis van Miehiel is op
26 maart.

Wie zich over de verdere opvoeding van de vier kinderen bekommert,
is niet duidelijk. Misschien overlijden ook Pascheyne en Korneel nog
voor ze volwassen zijn. Jan VI zet in elk geval deze familietak voort
in Appelterre en ook zijn zus Kristien bereikt zeker een volwassen
leeftijd.

114 De toenmalige pastoor is ofwel Pieter Stevens, ofwel zijn broer Erasmus Stevens,
die op 2 juni 1644 wordt benoemd; daarvoor J. DE BROUWER, Bijdrage tot de
geschiedenis van de kerkelijke instellingen en het godsdienstig leven in het Land
van Aalst tussen J621 en J 796. Deel V. Bijlagen, p. (82.

115 Op 18 december 1655 noteert de pastoor van Ap~elterre het overlijden van ene
Christoffel Cosyns en schrijft erbij dat hij de man pauper, arm' is; mogelijk gaat
het hier over Korneel. Dat het hier om Korneel, Michiels eigen zoon, zou gaan,
Ijjkt ons uitgesloten.

116 De deken geeft bij zijn visitatie aan de parochie het bestaan van een school aan voor
Appelterre in 1595 en in 1598 (J. DE BROUWER, Bijdrage tOL de geschiedenis
van het godsdienstig leven en de kerkelijke instellingen in het Land van Aalst tus-
sen 1550 en 1621 [. . .], P 196; vol~s de dekenale visitatie van 1595 onderwijst
de pastoor zelf de jeugd (J. DE rOllER, De dekenij Ninove op't einde der XVJe
eeuw, Gent, 1945, p. 6).
Of de school van Appelterre hier ook de school van Eichem omvat, is niet uit te
maken. Ge~evens over de organisatie der parochiescholen verder bij J. DE BROU-
WER, Bijdrage tot de geschiedenis van de kerkelijke instellingen en het gods-
dienstig leven in het Land van Aalst tussen 1612 en 1796. DeelllI. Onderwijs en
liefdadigheid, p. 728 e.v.
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Handtekening van Michiel Cosyns, de oudste met zekerheid gekende
voorvader van de familie

6 januari 1650

In een staat van goed van 6 januari 1650, opgemaakt na het overlijden van
Joanna Maria van Damme, de echtgenote van Adriaan Bogaert, ondertekent
Miehiel 'cousijn' (Cosyns) samen met de schatters van de goederen Pieter
'gibois' (Gibou) en Adriaan 'tbienpond' (Thienpont), en met de oom en voogd
van de vaderlijke zijde Jan 'boogaert' (Bogaert) de eindverklaring in de rubriek
van de nagelaten roerende goederen voor het sterfhuis. Gillis van Damme,
ook Damman genoemd, de voogd van de moederlijke zijde, heeft niet mee
ondertekend.
Pieter 'gibois', die niet kan schrijven ondertekent met een eigendomsmerk;
een eerste handtekening van Jan 'boogaert', gespeld als 'jan boghert', boven
de handtekening van Miehiel 'cousijn', is uitgevlekt; de sierlijke handtekening
van Adriaan 'thienpond' staat rechts. In de rechterbenedenhoek maakt de
scribent van de staat van goed de eindrekening van de roerende goederen of
l.175 gulden en 17 stuivers.
Adriaan Bogaert woont tussen de dorpskernen van Appelterre en Eichem in.
De staat is onvolledig bewaard; zo ontbreken zeker de begin- en eindfolio 's. Uit
de resterende folio's is niet duidelijk waarom de Eichemnaar Miehiel 'cousijn'
de schatting van de goederen ondertekent. Ook Adriaan 'thienpond' woont in
Eichem en pacht er het hof 't Eichem. Vermoedelijk treden Miehiel Cosyns en
Adriaan Thienpont op namens het armen bestuur van Eichem.
(RAB., Baronie Wedergrate, 245)
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Achtste generatie: De kinderen van Miehiel Cosyns en Elisabeth
de Beer: Jan VI, Kristien, Pascheyne en Korneel Cosyns

Jan VI, Kristien, Pascheyne en Korneel, de vier kinderen van Michie1
Cosyns en Elisabeth de Beer, behoren tot een achtste generatie van de
familie Cosyns in Appe1terre. Jan VI is met zekerheid een volgende
rechtstreekse voorouder van de familietakken Cosyns.

A. Jan VI Cosyns en [1J Pieternelle Vierendeels [2] Elisabeth de Naeyer,
een 'officier - veldwachter} in dienst van de heer van Wedergrate,
Jan VI, de oudste zoon van Michie1 en Elisabeth de Beer, is al wees
op zijn vijftiende. Rond 1664 huwt hij in Appelterre met Pieternelle
Vierendeels. Zij is een dochter van Gerard en Elisabeth van den Eynde,
die in 1644 op 30 mei in Appe1terre gedoopt is. Ze is de oudste van acht
kinderen uit dat gezin.

Jan en Pieternelle krijgen ook acht kinderen. Als op 20 mei 1665
hun eerste kindje Elisabeth gedoopt wordt, is grootmoeder E1isabeth
van den Eynde dooprneter. Daarna komen er om de twee jaar nog vier
jongens en drie meisjes: Jan VII (°17 januari 1667) heeft als doopmeter
tante Kristien Cosyns. Er sterven in bet gezin maar liefst vijf kinderen.
Van Gerard (0 12 september 1669), die maar drie weken oud wordt (t
9 oktober 1669), is grootvader Gerard Vierendeels peter geweest; ook
van Geertrui (0 17 maart 1671) is hij peter, ze leeft maar negen maand
(t 20 december 1671). Anna (0 24 september 1672) wordt slechts vier
maand oud (t 14 februari 1673). Peter wordt geboren op 26 februari
1674 en bereikt een volwassen leeftijd, maar nog een zoon Gerard CO
5 november 1676), van wie grootvader Gerard Vierendeels opnieuw
peter is, sterft 11 maanden later (t 11 oktober 1667). Tenslotte is er nog
een meisje Anna (0 1 november 1678); ze wordt nauwelijks drie maand
oud. 117

Op een niet nader genoemde dag, maar kort na 12 november in 1679,
sterft moeder Pieternelle. Zo wordt Jan VI weduwnaar met nog vier
kinderen, van wie Anna, het jongste kindje, nauwelijks twee jaar is.

Al twee maanden later hertrouwt Jan VI - hij gaat 42 jaar worden
- op 10 februari 1680 met Elisabeth de Naeyer. Elisabeth (0 4 februari
1647) is een docbter van Pieter en Elisabeth van Santvoort en is juist 33

117 De pa toor noteert op 5 februari 1679 zonder verdere naam vermelding in zijn pa-
rochieregister 'obiit proles joannis cosyn et petronillae vierendeels - het kindje van
jan cosyn en pieternelle vierendeels is gestorven'; het bedoelde kindje kan slechts
deze Anna zijn.
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jaar geworden. 118 Zowel de families de Naeyer als van Santvoort wonen
in Eichem, waar ook Jan VI zeker zijn jeugd heeft doorgebracht."?

In dit nieuwe gezin worden er toch nog, gelet op de hoge leeftijd van
Jan VI en Elisabeth, één meisje en vier jongens geboren. Nogmaals is
hier opnieuw de dood alom tegenwoordig. Maria (0 20 december 1680
- t 2 december 1681) wordt juist geen jaar oud. Frans (0 22 september
- t 7 december 1682), leeft maar goed twee maanden. Kristofwordt
bijna acht jaar oud (0 20 juni 1687 - t 15 juni 1695). Wanneer op 25
april 1692 Adriaan geboren wordt, zijn vader 54 jaar en moeder 45 jaar
oud. Adriaan is maar vijf jaar, wanneer hij op 4 oktober 1697 sterft.
Alleen Gerard, die op 12 april 1684 gedoopt wordt, groeit gezond en
wel op.

In dit tweede huwelijk heeft Jan VI nog nauwelijks banden met
leden uit de familie Vierendeels van zijn eerste vrouw. De families
groeien volledig uit elkaar. De dooppeters en meters van de kinderen in
dit nieuwe huwelijk komen uit de familie de Naeyer: dat zijn dan o.m.
grootmoeder Elisabeth van Santvoort en oom Gerard (voor Gerard) en
de tantes Pieternelle (voor Frans) en Maria de Naeyer (voor Kristof),
Er zijn trouwens nog meer bewijzen van Jans volledige opname in de
familie de Naeyer. Op 6 maart in het jaar 1689 wordt Jan de Naeyer
gedoopt, een zoontje uit het gezin van oom Gerard de Naeyer en
Adriana Haelterman; Jan VI is peter van het kindje.!" En ook nog, na
de dood van grootmoeder Elisabeth Ct 8 oktober 1693) stichten oom
Gerard en Jan VI - causa uxoris, uit hoofde van zijn vrouw Elisabeth
de Naeyer - een jaargetijde voor hun ouders/schoonouders en geven
daarvoor jaarlijks een rente van 4 pond parisis. De rente wordt bezet op
een huis in Eichem en wordt in de verdere 18dc eeuw een vaste post in
de kerkrekeningen van Eichem.'?'

Er zijn mogelijke familiebanden tussen Jan VI en Livina de Beer, die
misschien wel een dochter is van Nicolaas de Beer en dus wellicht Jans

1I8 De familienaam wordt in oorsprong ook als 'de Naere, de Nauw, de Noure, de
Nouwere en de Nokere' gespeld.
Pieter de Naeyer is al in Appelterre op 19 ,Einuari volgens het parochieregister of 20
januari 1673 volgens de staat van goed (KAB., Baronie Wedergrate, 252) gestor-
ven.

119 Voor de woonplaats het Landboek Appelterre 1653, nrs. 237 en 246.
120 Op dezelfde dag is Jan VI ook nog peter van Jan Neerinckx, het zoontje van Bartel

en Francisca van den Doorent. Op 9 mei 1688 was Jan VI trouwens ook getu ige bij
het huwelijk van Bartel en Francisca.
Jan VI is eveneens nog zonder direct aanwijsbare familierelatie peter van Jan de
Decker, het zoontje van Peter en Pascbeyne Bogaert (4 februari 1687) en getuige
bij het huwelijk van Frans Maes en Josine Mertens (15 januari 1688),

121 Jan en Gerard verkopen het huis al in 1698 aan Jan Oierickx, die in bet vervolg de
rente moet betalen: 2 pond aan de pastoor, 1 pond aan de koster en 1 pond aan de
armen (RAB " Baronie Wedergrate, 190),
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nicht uit de familie van Elisabeth de Beer, Jans moeder. Livina is een
eerste keer getrouwd geweest met Erasmus Dierickxs ca. 1655, maar
na de dood van Erasmus (17 oktober 1662) hertrouwt ze op 17 januari
1663 met Guilliam van Santen. 122 Jan VI is getuige bij dat huwelijk.

Als jonge ongehuwde huurt Jan VI een huis van de Eichemnaar Jan
van Eesbeeke bij de kerk in Appelterre.!" Hij is dus blijkbaar vanuit zijn
geboortehuis in Eichem na de dood van zijn vader in 1653 inAppelterre
terecht gekomen. Waar hij later vanaf ca. 1664 met zijn eerste vrouw
Pieternelle Vierendeels woont, blijft nog onbekend. Bij zijn tweede
huwelijk is hij vermoedelijk toch wel weer in Eichem bij de families
van zijn nieuwe vrouw.

Hoe Jan VI in zijn eerste huwelijk vanaf 1664 aan bestaansmiddelen
voor zijn gezin komt, is niet duidelijk. De belastingslijsten van het dorp
voor de jaren 1665 tot 1667 geven alleen voor 1666 het huurhuis van 80
roeden bij de kerk aan. 124 In de lijsten van 1675 tot 1679 staat Jan VI wel
opgetekend met een landbouwbedrijf. De bedrijfsgrootte moet ca. 3,5
ha. bedragen. Wanneer hij na de dood van Pieternelle Ct 1679) hertrouwt
in 1680 met Elisabeth de Naeyer, verdubbelt dit bedrijfsareaal plots
tot meer dan 7,5 ha. Mogelijk speelt bier de inbreng van onroerende
pachtgronden of eigendommen uit Jans nieuwe schoonfamilie, de
familie de Naeyer-van Santvoort, en heeft het huwelijk met Elisabeth
een niet te onderschatten economische betekenis gehad. Het areaal kent
tot de dood van Jan VI in 1715 nog een gestage groei zonder evenwel
spectaculaire schommelingen. Eerst wordt het gezin belast op bijna 9
ha. (1693) en dan later in het eerste decennium van de 18de eeuw op 11
ha. (1706-l714). Onmiddellijk al in 1715 na Jans dood valt Elisabeth
als weduwe met haar bedrijf terug op ca. 8 ha. en het jaar nadien, waarin
ze zelf overlijdt, nog op 3 ha.

122 Over Livina en Erasmus ook al noot 106. Guilliam en Livina wonen volgens het
landboek (nr. 224) op een grote boerderij in Appelterre op het gehucht Muilem, dat
grenst aan Aspelare, Nederhasselt en Outer. Het ouderlijk huis van Guilliam stond
in Kraningen (Landboek Appelterre 1653, nr. 43).

123 De vermelding staat in het landboek van Appelterre (nr. 149), dat in 1652/1653
al zou zijn samengesteld. Zoals reeds hoger aangegeven (noot 96), moet de date-
ring van het landboek, dat nochtans grotendeels door dezelfde hand is geschreven
en weinig aangevulde items bevat, dus toch nader worden onderzocht. Indien het
inderdaad in 1652/1653 werd samengesteld, zou dit betekenen dat Jan VI Cosyns,
~~boren in 1638, als IS-jarige huurder van de woning aan de kerk is opgenomen.
tiet huis staat op 80 roeden Jirond. De beJastin~slijst van 1666 vermeldt Jan o.m.
met een bedrijfsgrootte van öO roeden (RAB., Baronie Wedergrate, 37).
Jan van Eesbeke woont in Eichem aan de kerk (Landboek Appelterre 1653, nr.
256), naast Jan de Wandel, waar Miehiel Cosyns, Jans vader, dooppeter is geweest
is op 2 oktober 1652 van Suzanne de Wandel.

124 Daarvoor de belastingslijst van 1666. De lijsten bleven voor deze periode met hi-
aten bewaard o.m. vanaf 1660 tot 1666, van 1675 tot 1683, van 1691 tot 1693 en
quasi volledig vanaf 1701 en volgende jaren (RAB., Baronie Wedergrate, 37 tot
39).
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Nog een bron van inkomsten voor het gezin is het ambt van officier dat
Jan vervult in juridisch-politionele dienst van de dorpsheer, de heer van
Wedergrate.l" Jan VI is daarbij in feite als 'veldwachter' de rechterhand
van de baljuw van de heerlijkheid, die de heer vertegenwoordigt.
Tot zijn taak zal o.m. behoord hebben het afnemen van de eed der
zetters, de jaarlijks door de schepenen aangestelde burgers, die de
belastingen verdelen over de dorpelingen. Bij het samenstellen van de
belastingslijsten in 1679 en 1681 is Jan VI als een dergelijke officier
opgetreden. Ook bij de regeling van erfeniszaken treedt een officier
vaak samen met zijn baljuw op als 'deurwaarder' om de betrokken
partijen op te roepen en de uitgesproken arresten af te kondigen. Jan
VI is in die functie in elk geval tussen gekomen bij de regeling van de
zaken na de dood van Joanna Barbé, die op 23 juni 1691 in Eichem is
gestorven. 126

Hoe dan ook, het lijdt geen twijfel dat Jan VI in het bekleden
van dit ambt, in navolging van de aanzet daartoe door zijn vader/
schoolmeester Michiel, zijn sociale positie toch heeft opgetild binnen de
dorpsgemeenschappen van Appelterre en Eichem. De functie heeft hem
ongetwijfeld in contact gebracht met de politieke en administratieve
elite binnen de heerlijkheid van Wedergrate. Mogelijk hebben deze
contacten in de volgende zevende generatie de acceptatie van zijn zoon
Jan VII in een huwelijk met Katrien van Vreckem uit een familie met
hoog sociaal aanzien succesvol gemaakt.

Jan VI sterft op 13 mei 1715. De aantekening van zijn overlijden is
nog nauwelijks leesbaar in het parochieregister. Zijn vrouw Elisabeth
overlijdt één jaar later op 22 november 1716. Uit zijn twee huwelijken

125 De heer van Wedergrate benoemt naast de algemene baljuw in zijn heerlijkheid
ook in elk van de dorpen, die tot zijn heerlijkheid behoren, een officier, een helper
van de baljuw met de functie van 'veldwachter' binnen het dorp. baarover o.m. de
beschrijving van de rechten van de heer van Wedergrate in een denombrement van
23 mei 1588, uitgegeven door F. DE POTIER - J. BROECKAERT, Geschiedenis
van de gemeenten behorende tot het huidige Ninove. Herdruk uit De geschiedenis
van de gemeenten der provincie Oost- Vlaanderen, Denderwindeke, Ninove, 1988,
p. 35, noot 1; J. VAN TWEMBEKE, Lijst der heerlijkheden van het Land van Aalst.
Oostvlaams Verbond van de Kringen voor Geschiedenis. Voorlichtingsreeks , Gent,
s.a., p. 287-290. Een functiebeschrijving van een baljuw en zijn officier geven o.m.
De ontwerpcostumen van Merelbeke en Lemberge (1612). Ëdidit J. MONBAL-
LYU, in: Handelingen van de Koninklijke Commissie voor de uitgave der Oude
Wetten en verordeningen van België, 29,1979, p. 195-205.

126 Joanna Barbé is eerst gehuwd geweest met een van Santvoort. een broer van Elisa-
beth van Santvoort, de moeder van Jans tweede vrouw Elisabeth. Joanna is op 8
mei 1.688 hertrouwd met Guilliam Beeckma~, die overlijdt op 7 februari 1695. Op
3 JUI1l 1693 geeft Jan van Varenberch, de meier van Wedergrare o.m. op vraag van
Gerard de Nayer, de schoonbroer van Jan VI en voogd van de wezen van wijlen
Antoon van Santvoort , een rekening over van de verkoop ten sterfhuize. Daarin
wordt een uitgavenpost opgetekend 'aen Jan cosijn offecier bij ordonnantie van
Gheerart de naeyer over sijn recht int dienen van den huutvaert' (RAB., Baronie
Wedergrate, 256).
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met wel dertien geboorten zullen er uiteindelijk maar drie jongens en
twee meisjes een volwassen leeftijd bereiken.

B. Kristien Cosyns
Van Kristien is in de huidige stand van het onderzoek slechts bekend
dat ze op 17 januari 1667 in Appelterre doopmeter is van haar neefje
Jan VII, de zoon van haar broer Jan VI en haar schoonzus Pietemelle
Vierendeels. Ze is dan bijna 27 jaar oud.

C. Pascheyne Cosyns
Over Pascheyne zijn er momenteel geen verdere gegevens bekend.

D. Korneel Cosyns
Ook over Komeel ontbreekt elke verdere informatie.

(wordt vervolgd)

Marcel Cock
Pijlekaart 103
9506 Schendelbeke

Roger Cosyns
Hasseltsestraat 13

9500 Ophasselt

Bijlage I. Testament van Adriaan IVb Cosyns (Vierde generatie)

Adriaan lVb Cosyns, mogelijk de zoon van Korneel I en Katrien de Moor/
Smoers, uit Appelterre schenkt bij testament zijn erflanden in Appelterre-
Eichem en Outer aan de geruïneerde kartuizers in Herne, waar hij tijdens de
godsdiensttwisten onderdak heeft gevonden. Hij schenkt ook een erfland aan
de armen van Appelterre.

Edingen, 10 januari 1585

A. ORIGINEEL: niet voor handen.
B. AFSCHRIFT, 12 maart 1585 door notaris J. D. Cousenere; niet voor

handen.
C. AFSCHRIFT, ca. 1762 door Bruno Pede, prior van de kartuize in Herne,

wellicht naar E, in zijn onuitgegeven kroniek Series monachorum
professorum cartusice B. V.marice de Capella el illorum qui in illa prioris
munus egerunt. Ab initio Fundationis ejusdem Donnis a". 1314 ad annum
1762, p. 98-101. Privé-bezit.

In (p. 98) den naeme des Heeren Amen. By desenjegenwoordighen instrumente
zy eeniegelyck notoir en openbaer, en sonderlinghe diet souden mogen
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aengaen,oft competeren, 1 dat desen Tienden dagh der maenf van Januario Anno
D( omi)ni nostri Gregorij 13 divina providentia Papte anno 13a indictione 13a et
1585, is compareert voor my notaris apostolieus en by den kyserlyeke majestyt
geadmitteert, en getuygen hier ondergenoemt, Adriaen Cosyns, Cornelis sone
van Appelterne in Vlaenderen, oudt synde 23 jaeren oft meer, hebbende syn
volle verstant, goede memorie, fraey en gesont, Godt lof, en ooek by synen
eygen vryen wille onbedwonghen syns selfs synde, in geen en bedwanck,
bandt ofte profes synde, considererende ende wel overleggende de cranckheyt
ende broosheyt van de mensehen en aenmerckende dat op dese boose wereldt
niet en is dan bedrogh ende zielverlies. ende omdat hy soude moghen Godt
almachtigh bequamelyck dienen, mits dat het goet een groot aftreeken is van
Godt ende synen dienst ende de menschen brenght tot menigherlyc sonden,
zoo wilt hy disponeren en ordineren, en mits desen disponeert en ordineert
van alle syn goet dat hem verschenen is oft noch moght verschynen hier naer,
en dat by Testamente en uyttersten wille, begeirende dit selve Testament stadt
te grypene" ende van valeur te syn van stonden aen sonder eenigh wederroep
van desen moghen naermaels" te doene, wederroepende alle Testamenten voor
desen gemaeckt ofter eenighe gemaeckt waere, 't welck niet en is geweest.
En ordineert dit irrevoeabele Testament in formen en maniere
hiernaervolghende:
Eerst Godt almachtich, de reyne Maghet Maria, alle Godtslieve Hylighen,
synen goeden Inghel; nu ter tydt, in de ure des doots ende naer syne doodt;
zyne ziele beveelt hy Godt almachtigh, biddende hem te ontfangen in synen
Rycke, het lichaem de hylighe aerde, daert den Prior van de Chartroysen best
believen saL
Item begeirt dat alle syne schulden betaelt worden, ofter eenige waeren.
Item ofter eenigh ontrechtveerdigh goet aft qualyck verkregen bevonden
waere, 'twelck hy niet meené, dat begeirt hy wederom gerestitueert te zyne.
Item aengaende syn erffelyek goet, mits dat hy luttel oft geene (p. 99) vrienden
ofte naermaghen? en heeft, die souden succederen in sulken goet oft erven, die
hem Godt almachtigh verleent heeft en hem verworven syn by den overlede
van syn vaeder en moeder, en datter gemeenelyek twist, haet, nydt ende
processen uyt spruyten, en dat hy overpeyst ende bekent den deught sonst ende
vriendtschap, die hy ontfaen heeft ende noch dagelycks ontfanghende is, te
weten onderhouden als van monteosten, cleederen en alle dinghen, die hem
nootsaeckelyck hebben geweest alle des en benauden tydt, acht jaren Janck
duerende continueel aft daerontrent, ende meer andere redenen hem daertoe
moverende niet ondanekbaer en onbekint wesende, ende ooek aenmerekende

1
2
3
4
5
6
7

'en in het bijzonder die het zou mogen aanbelangen'.
Het handschrift leest verkeerdelijk: 'der maent der maendt'.
Door een latere hand toegevoegd.
'rechtsgeldig te worden'.
'zonder het testament naderhand te mogen herroepen'.
Door een latere hand toegevoegd.
'weinig of geen vrienden of dichte familieleden (broers, zussen, schoonbroers,
schoonzussen) heeft'.
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de conversatie ende goet leven en godvruchtigh van de Eerw(aerde) en goede
vrienden Heer Adrianus Dorpius Prior ende Nicolaus Huart Procurator van
het Godtshuys ende Convent van de Cartuysers in de prochie van Herne in
Henegauwe, Bysdom van Camerycke, geheeten ter Capelle, rnaeekt [... ] aen
de voors( chreve) Eerw( aerde) Paters en Convente alle dese partien van erven
hier verclaert, ende dat omme haeren vryen eyghen wille met te doene, tsy
vercoopen, verwisselen, vermangelen, alieneren, vervreemden [... ].

Dit syn de partien van erve, die hy haerlieder geeft in recompense.
Eerst t' Appelterre:
De stede met een ovenbuere'' opstaende, groot synde een dagw(an)t en half
comende met een zeyde aent goet van Hangereel etcïetera)".
Item noch een dagw(an)t liggende op Deygemveldt comende etc(etera).
Item noch een dagw(an)t een halflants liggende int midden de Wildere Cauter,
daer den voetwegh van Ninove naer Geertsberge door loopt etc(etera).
Item noch een half dagw( an)t lant opt selve veldt comende etc( etera).
Item noch twee dagw(an)t lants liggende opt selve veldt etc(etera).
Noch een half dagw(an)t lant liggende op de Neder Cauter etc(etera).
Item (p. 100) noch dry lynen landt liggende opt molenveldt etc( etera).
Item noch een half dagw(an)t liggende opt Appeltere veldt etc(etera); dit is
uytgegeven voor de rente aen Hector van der Haghen.
Item noch 30 roede en) landts op Taenvelt gelegen etc( etera).
Item noch een half dagw(an)t meersch in den Broeckmeersch gelegen.
Item noch 3 lynen daer de Beke tusschen loopt etc(etera).
Item noch 5 lynen meersch liggende te Woutershave geheeten de Spillemaecker
comende etc( etera).
Item noch een dagw(an)t en half meersch gelegen op den Dendermeersch
etc( etera).
Item noch twee dagw(an)t meerach liggende te Nederstraete comende
etc( etera).
Item noch een stede een half bunder groot te Craeynenbroeck etc( etera).
Item noch op Oultre dry dagw(an)t lants liggende op den Hooghen Cauter
comende etc(etera).
Den voors(chreve) testateur, als hy het Godtshuys van de Chartroosen boven
genoempt voorsien heeft van alsulcken partien van erven boven gespecificeert,
wel wetende dat den gemeenen armen huyslieden van den dorpe ende prochie
van Appeltenre niet en behooren vergeten te syne, aengesien dat hy syn goet
geeft ende distribueert tot Godt en synen dienst, ende die almoesen gedaen
binnen syn leven syn Godt almachtigh eene welrieckende offerande, de sonden
blusschende gelyck het water het vier, ende dat de arme luyden syn de levenden
tempel van den H(ylighen) Geest, daertoe oock door den H(ylighen) Gheest

8 'het huis met een bakoven'
9 'etc(etera)'. Kopiist B. Pede geeft de overige aangelanden niet aan, ook niet voor

de andere eigendommen.
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beroert ende gemoveert synde, uyt synen eyghen vryen wille geeft, maeckt,
disponeert en ordineert aen den gemeene huysaermen van de voors(chreve)
proehie van Appeltenre dese partie van erve hiemaer volgende, te weten: een
half dagw(an)t Jant liggende op den LuyperdaeJe veldt etc(etera). Ende dat
geeft hy in alle maniere, formen als boven oock als donatie ofte gift tussehen
de levende gedaen, int Latijn donatione inter vivos ete(etera).
En ofte geviel dat hem hiemaer noch eenigh goet verstorven, tzy erfgront
oft roerende haven, begeirt hy daeraf vanden erfgront syn leven lanek syn
gebruyck te hebben, om hem daer mede t'onderhauden, ende naer syne doodt
maecket ende gevet aen de Eerw(aerde) Prior en Procurator voors(chreve)
en aent Covent voorgen( oemp )t; en van de ruerende haven begeirt hy die te
ontfaen ende daer mede te doene naer synder discretie; ende naer syn overlyden
van dese wereldt ofter iet bevonden waere by hem, dat zy ten profyte van het
Godtshuys voorschreve.
Ende omdat soude moghen volcomen van poincte tot poincte alle dat boven
verclaert es, soo begeirt (hy) dat dese voors(ehreve) ordinantie, dispositie
en uytterste wille wetweerdigh zyn en in valeur (p. lal), als een testament
irrevocabel toebehoort'? oft forme van eenighe anderen legatie, nietjegenstaende
recht oft costuymen der plecke, ende verbindt hy hem selve, alle syn goet
present ende toeeomende, synen eedt ooek doende op syn deel hemelryex
ende opt verlies van syne ziele, dat hy dese donatie inter vivos doet tot ende
door goede intentie, niet om imant te frauderen, dan alleenelyek tot syne zielen
saligheyt.
Van alle datter gedaen es ende gepasseert den voors( ehreve) Adriaen Cosyns
Testateur en donateur begeirt van my notarius hem een instrumente oft meer
instrumenten gemaeckt te hebben om hem te dienen daer hy se van doene
saude moghen hebben, al sonder bedrogh ende gelist.
Aldus gedaen binnen der stede van Edinghe ten huyse en woonste der
voors(chreve) Eerw(aerde) Heeren Prior en Pocurator van de Cartuysen
voors( ehreve), presenten disereten en eerbaere persoonen Barthel de Leeman en
Willim Pauwels van Hemegewout, en daerenboven tot meerders corroboratie
ende versekertheyt met my ende ghetuygenisse boven genoempt, sonderlinghe
geroepen Arendt Neeten, notarius ap( osto )Iieus et regalis.
Jaer; maendt, dagh en indictie als boven.
Onderteeckent: Ha attestor Amoldus Neeten, notarius apostolieus et regalis.
Neeten.
Ende daer onder noch: Et ego Jo(hann)es de Cousenere, p(res)b(yte)r saera
apostolica et imperiali authoritate notarius, quia przemissis omnibus et singulis
presens interfui et sic omnia fieri audivi, scivi et vidi, idcirco hoc presens
publicum instrumentum, manu lieet alterius fideliter tamen scriptum et in
hanc publicam formam redactam, nomine ac cognomine ac signo manuali in
fidem et robur prremissorum omnium subsignavi, ad hrec specialiter rogatus et

10 'zoals het een onherroepelijk testament past'.
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vocatus. Signat(ura) J.D. Cousenere notarius ap(osto)lic(us) admissus.
Collata est hcecpresens copia cum instrumento originali, inventa est de verbo
ad verbum concordare 1585 die mensis marty duodecima. Ita attestor JD.
Cousenere notarius apïostoïlicus admissus.

Bijlage 11.Het onroerend goed ten huize van het echtpaar GiIlis Cosyns en
Susanne Reguwaerts (Zevende generatie)

Na de dood van Susanne Reguwaerts in Appelterre-Eichem op J 7 november
1660 geeft haar echtgenoot Gillis Cosyns in een staat van goed van J 7
februari J 661 een overzicht van de activa en de passiva van het sterfhuis voor
de wethouders van het Land van Wedergrate. Tot de activa behoren o.m. de
volgende roerende goederen.

Appelterre- Eichem, 17 februari 1661

ORIGINEEL: RAB., Baronie Wedergrate,248.

Bate van de Bestiaelen', ende andere meubelkens ten voors(chreven)
sterffhuijse bevonden, ende by den houdere ende mombeiren- v(oorschreven)
v( er )claert. 3

Ierst een swerte coebeeste, geestimeert op ... 21.00 gulden
Item" noch een roode blare coebeeste', geestimeert op ... 18.00 (gulden)
Ttem een swert calfken, gepresen op ... 2.00 (gulden)
Item een vereken gepresen op ... 15.00 (gulden)
Item het mest bevonden in den messinck van den selven sterfihuijse, geestimeert
op ... 1.10 (gulden)
Item d'ongedorsschen coren, is geestimeert op xxv g(ulden)6 ... 25.00
(gulden)
Item de hopstaecken ontrent de 500, sijn geestimeert tsamen op ... 32.00
(gulden)
Item het hoij ende toemaet is gepresen op ... 14.00 (gulden)
Item het getauw om lijnwaet ende serveeten op te wercken, met syne cammen
ende toebehoorten, is gepresen op ... 8.00 (gulden)
Item een oude garderobbe geestimeert op ... 5.00 (gulden)
Item het brandt haudt is gepresen Op7 ... 2.00 (gulden)

3

Na het woord 'Bestiaelen is het woord 'huysinghe' geschrapt.
De 'houdere' is Gillis Cosyns, de echtgenoot van de oveledene; de 'momboireri'
zijn Peter van den Berghe, oom van de overledene en voogd langs de moederlijke
zijde, en Peter I Cosyns, broer van Gillis en voogd langs de vaderlijke zijde.
In de marge op deze hoogte staat de venneldmg 'Dese meubelkens sijn gein-
ventarieert, gepresen ende geestimeert by de voors(chreven) voogbden ter presen-
tie van den houdere. den grootvader der voors( chreven) weesen ende m( eester) Jan
vander P00l1en'.
Ter hoogte van dit item staat de handtekening van Peter I Cosyns 'als vooght'.
'roodgevlekte koe met een witte bles op de kop'.
De scribent schrijft hier verkeerdelijk de afkorting van 'stuiver' voor' gulden'.
Onderaan deze eerste bladzijde maakt de scribent de optelsom van 143 (gulden).I 0
(stuivers).

1
2

4
5
6
7
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Item een caffbeddeken met" twee paer slapelaeckens, twee pluijme kussens,
ende twee sargien syn t'samen geestimeert op ... 6.00 (gulden)
Item .v. manshemdens geestimeert op ... 5.08 (gulden)
Item twelffkinderhemdekens geestimeert op ... 3.18 (gulden)
Item selver cleijn lijnwaet soe craeghals mutsen, gepresen op ... 1.16 (gulden)
Item een vrouwenleffken van swert laken, ende noch eenen swerten stoffen
covel? gepresen t'samen op ... 9.00 (gulden)
Item noch een root laken leffken met eenen grouwen lakenen rock, ende eenen
swerten hoet, t'samen geestimeert op ... 2.08 (gulden)
Item een vleeschcuijpe ende een waschcuijpe, t'samen gepresen op ... 1.16
(gulden)
Item een keerne met een saencuijpe, ende ander cuijpken, t'samen geestimeert
op ... 1.16 (gulden)
Item een vierendeel vaetken'? geestimeert op ... 0.12 (gulden)
Item twee ketelkens ende eenen ijseren pot, met een cleyn yseren panneken,
t'samen geestimeert op ... 2.00 (gulden)
Item noch een bruijn laken cleedt van den houdere gepresen op" ... 2.08
(gulden)
Item een ronde taffele met drije stroelen geestimeert op ... 0.15 (gulden)
Hem een bijl, een hou mes ende een schuppe, op ... 1.00 (gulden)
Item eenen rieck, een gaffel ende eenen mesthaeck, t'samen gepresen op ...
0.12 (gulden)
Item 8 banden ongeswingelt vlas, met een bundel buen 12 geheckelt vlasch
gepresen t'samen op ... 3.08 (gulden)
Item d'opgaende boomkens, staende op het v(oorschreven) broecxken",
wesende conquest'", synde .v. in t'getal," ende van morwen houte", syn
gepresen op" ... 6.00 (gulden)

S(umma) van de meuble ofte baete
I.c. xcij g(ulden) vij st(uivers)

8 Na het woord 'met' is het woord'syne' geschrapt.
9 'een kap, een mantelkap'
10 Een inhoudsmaat voor koren; vier viertels maken een sester.
11 Onderaan deze tweede bladzijde maakt de scribent de optelsom van 37 (gulden).2

(stuivers).
12 De betekenis van het woord 'buen', verwant aan 'bundel' of gewoon een schrijf-

fout?, is ons niet duidelijk.
13 Het 'broecxken aft drooge weyde' ligt volgens het kapittel van de verworven

goederen uit deze staat van goed in de Craeyenbroeck te Appelterre, grenst in het
noorden en het oosten aan de Wilder, in het zuiden aan de straat en in het westen
aan de eizendom van Philips van der Stricht. Na het woord 'broecxken' heeft de
scribent de woorden 'aft drooge' geschrapt; het woord 'weyde', dat hij wellicht
ook wou schrappen, heeft hij Iateristaan; dit woord wordt door ons dus niet op-
genomen in deze uitgave.

14 'aangekocht geweest'. Gillis had de eigendom tijdens zijn huwelijk met Suzanne
gekocht.

15 na het woord 't'getal' heeft de kopiist 'sy' geschrapt.
16 'van een zachte houtsoort'.
17 Onderaan deze derde bladzijde telt de scribent 11(gulden).15 (stuivers) samen.
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PROSTITUTIE EN ZELFMOORD IN DE
DENDERSTEDEN DENDERMONDE, AALST,

NINOVE EN GERAARDSBERGEN
TIJDENS DE BOURGONDISCHE PERIODE

(1385-1515)
Deel 21

Koen VAN DER BRACHT

3. Overheidsbeleid: normatieve bronnen

In dit hoofdstuk en het volgende bekijken we op welke manier de
overheid een greep trachtte te krijgen op prostitutie en zelfmoord. Eerst
komen de normatieve bronnen aan bod waarna we de praktijk bekijken.
Om een goed overzicht te krijgen van het beleid dat de overheid voerde
is een inzicht in het normatieve kader waarbinnen de stedelijke en
grafelijke ambtenaren opereerden noodzakelijk.

Over het algemeen kunnen we spreken van twee soortenrechtsbronnen
met betrekking tot prostitutie en zelfmoord in de door ons bestudeerde
gebieden. Ten eerste zijn er de rechtsteksten van Filips Wielant. Deze
kunnen beschouwd worden als meer overkoepelende rechtsregels.
Ze zijn immers niet direct op de door ons bestudeerde steden van
toepassing maar vormen een globaal inzicht in de rechtsgang in het
graafschap Vlaanderen en de Raad van Vlaanderen in het bijzonder. Ten
tweede is er het gewoonterecht van de respectievelijke steden. Hoewel
deze zogenaamde costuymen pas na de periode die we hier bespreken
zijn gehomologeerd, kunnen we beschouwen deze als de neerslag
van het vigerende recht tijdens de Bourgondische periode. Naast deze
costuymen waren er ook de ordonnanties die door de stedelijke overheid
werden uitgevaardigd, de zogenaamde stedelijke voorgeboden. Dit
gewoonterecht heeft op zijn beurt een sterke invloed uitgeoefend op
de teksten van Filips Wielant, naast ook het Kerkelijk en het Romeins
recht.

Het eerste deel verscheen in: Het Land van Aalst, LXI, 2009, p. 241-271.

Het Land van Aalst, jaargang LXII, 2010, nr. 1
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3.1. Prostitutie

Carte instructie in materie criminele
Filips Wielant (1441-1520) was als jurist onder meer actief bij de Raad
van Vlaanderen, het Parlement van Mechelen en de Grote Raad van
Mechelen. Zijn lange carrière als jurist bij verschillende instanties en als
vertrouweling aan het Bourgondische hof droegen bij tot de kennis van
het recht in Vlaanderen. Zijn opleiding tot jurist zorgde dan weer voor
een kruisbestuiving vanuit het Kerkelijk en Romeins recht.' Hiervan
getuigen de verschillende verwijzingen die hij maakt naar enerzijds
het gewoonterecht van de stad Gent en anderzijds meer algemeen
naar canonieke en Romeinse regels en hun invloed op het wereldlijke
recht. Het werk dat voor ons onderwerp van belang is, is zijn 'Corte
instructie in materie criminele", waarvan de eerste redactie dateert uit
1510. Dat boek schreef hij als opvolger van zijn 'Corte instructie in
civiele zaken '. Wielant wou "praktijk't-handboeken creëren die bedoeld
waren voor beginnende juristen aan verschillende hoven in Vlaanderen
en de Raad van Vlaanderen in het bijzonder. Zijn 'Corte instructie in
materie criminele' is met andere woorden een rechtsbron die niet in het
bijzonder velwijst naar de door ons besproken gebieden maar eerder
een soort overkoepelend handboek is met betrekking tot de rechtsregels
die van toepassing zijn voor het graafschap Vlaanderen."

Prosti tuti ekomtals crim ine lehande ling niet voor inde Cortel.nstruc tie.
We vinden als dusdanig geen enkele verwijzing naar een bestraffing van
prostitutie op zich. Waar we wel informatie over terugvinden is enerzijds
de juridische status van de prostituee en anderzijds de bestraffing
van pooiers. De juridische status van de prostituee wordt duidelijk
wanneer we het artikel in verband met verkrachting bekijken." Iemand
die een vrouw verkrachtte werd terechtgesteld met het zwaard en zijn
bezittingen werden verbeurd verklaard. Dit was echter niet het geval
wanneer het slachtoffer een zogenaamd lichte wyfs was. In dat geval
kreeg de dader geen straf aangezien de prostituees niet het recht hadden

2 Monballyu (J.), Filips Wielam: verzameld werk J. Carte instructie in materie criminele, Brus-
sel, Paleis der Academiën, 1995, p. 7-20.

3 Wielant (F.), Corte instructie in materie criminele, uitgegeven door Monballyu (J.), Brussel,
Paleis der Academiën, 1995,303 p. Voluit: Carte instructie in materie criminele omrne de
jonghe praetisienen die de hoven ende justicien van Vlaenderen hantieren ende frequenteren
willen. In de vakliteratuur wordt er vaak naar verwezen als de Practijcke criminele.

4 Monballyu (J.), Carte instructie in materie criminele, p. 39-48. Deze boeken fungeerden
volgens sommige auteurs als handboeken in een opleiding voor juristen bij de Raad van
Vlaanderen.

5 Wielant (F.), Corte instructie in materie criminele, p. 223-224, art. 97. Tenzij anders aange-
geven baseren we ons op de tweede redactie, die door Monballyu gedateerd wordt in 1515 of
1516, aangezien deze uitgebreider is dan de eerste.
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om iemand de daad te weigeren, op voorwaarde dat die persoon in staat
was geslachtsgemeenschap te hebben. Wat betreft seksuele misdrijven
bestond de prostituee juridisch gezien niet en was er met andere woorden
een straffeloosheid voor het verkrachten van een prostituee aangezien
dit niet als misdrijf werd geformuleerd. Deze juridisch minderwaardige
status hield echter op wanneer de prostituees een ander juridisch statuut
kregen zoals na een huwelijk of een intrede in een religieuze instelling,
wanneer ze met andere woorden besloten eerbaerlic te levene+ Daarmee
waren prostituees niet enkel ondergeschikt aan de zogenaamde eerbaere
vrauwen, ze waren dat ook ten opzichte van concubines, voor wie
de beperking die prostituees kenden, niet gold.' De invloed van het
Kerkelijk recht is hier zeer goed voelbaar: concubinage werd eerder
beschouwd als een informeel huwelijk waardoor de vrouw juridische
bescherming kreeg tegen verkrachting. De prostituee werd door de Kerk
als persoon misprezen en kon deze bescherming dan ook niet genieten.

Zoals reeds vermeld werd prostitutie an sich niet bestraft volgens
het handboek van Filips Wielant. Anders lag dat met putiers. Een putier
was volgens Wielant iemand die openbaar inkomsten verwierf uit het
zondig leven van lichte vrouwen. Het begrip valt echter niet gelijk te
stellen met ons hedendaagse begrip pooier. Een putier moest immers
voldoen aan drie voorwaarden: de persoon zette de vrouw ertoe aan
zich te prostitueren", hij verkreeg inkomsten als gevolg van het zondig
leven van vrouwen en hij had haar tot subject gemaakt door een belofte,
eed of een ander verbond. Het verschil lag hem enerzijds in het feit dat
enkel die personen werden bestraft die vrouwen in de prostitutie hebben
gebracht, al dan niet met gebruik van geweld, en anderzijds in het feit
dat er sprake moet zijn van een verbintenis tussen putier en prostituee.
Deze bestraffing was met andere woorden gericht tegen die personen
die een of meerdere vrouwen er toe aanzetten zich te prostitueren en
waarbij er sprake was van een afhankelijkheidsrelatie op basis van
onderwerping ten opzichte van de putier. Het doet eerder denken aan de

6 Voor een dergelijk 'penitenten-klooster in Avignon zie: Rollo-Kester (J.), "From prostitutes
to Brides of Christ: the Avignonese Repenties in the late rniddle ages", in: The journol of
medieval and early modern studies, 32, 2002, I, pp. 109-144.

7 Wielant (F.), Carte instructie in materie criminele, p. 223, art. 97.
8 Hierin verschilde de eerste redactie sterk ten opzichte van de tweede. In de eerste redactie

stond te lezen: '[. _.J dat hy de vrauwen ontist hebbe by fortse of by indicie ende bedrieghen
[... ]', waar bij de tweede enkel '[. .. ] dat hy de vrauwe daertoe brocht heeft [.. .1' stond.
Hoewel de eerste redactie bestraffing enkel toeliet! in geval van ontvoering met geweld of
op 'verleiding' onder valse voorwendselen werd in het tweede geval iedereen bestraft die
een vrouw er toe aanzette zichzelf te prostitueren (op voorwaarde dat de persoon ook aan de
andere twee voorwaarden voldeed). Waar het echter om ging was dat de putier enkel diegene
was die de vrouw er toe bewogen had om zich te prostitueren. Zie respectievelijk Wielant
(F.), Corte instructie in materie criminele, p. 90, art. 63 en p. 220, art. 92.
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hedendaagse vorm van mensenhandel dan aan het iets neutraler begrip
pooier. In elk geval is het duidelijk dat enkel de onderlaag van de pooiers
werden aangepakt: zij die de vrouwen in de prostitutie brachten en deze
onderdrukten om voor hen inkomsten te verwerven. De straf voor deze
exploitatie was dan ook niet mals: de daders werden terechtgesteld met
de galg."

Deze strenge definitie van en straf voor putiers is niet in
overeenstemming met de bronnen uit de praktijk of met andere
recbtsteksten. Zo lezen we in de instructie die Wielant schreef voor
de stad Haarlem dat een putier een man is die leeft van vrouwen in
een bordeel. Bij deze ruimere definitie hoort ook een lichtere straf: een
verbanning van drie jaar. JO We moeten de term putier dan ook mimer
interpreteren dan door de definitie van Wielant in zijn 'Corte instructie
in materie criminele '. Dat blijkt ook uit de praktijk waar behoorlijk
wat veroordelingen van putiers te vinden zijn waar bovendien de straf
veel lager ligt, meestal één tot drie jaar verbanning, op andere plaatsen
maximaal tien jaar. Algemeen kunnen we dus stellen dat met putier
of putierschap een persoon werd bedoeld die inkomsten verwerft van
prostituees die voor hem of haar werkt.

De prostitutie was met andere woorden als dusdanig niet strafbaar
maar wel de exploitatie ervan. Indien er een vorm van uitbuiting kwam
kijken bij deze exploitatie dan waren de straffen behoorlijk zwaar en kon
dit eventueel zelfs tot de ophanging leiden. De vrouwen hebben echter
wel een juridisch ondergeschikte status waarbij ze onmogelijk slachtoffer
konden worden van seksueel geweld. Waar deze ondergeschikte status
sterk in contrast staat met de juridische bescherming van de seksualiteit
van 'eerbare vrouwen' konden de prostituees wel rekenen op
bescherming voor wat betreft uitbuiting door een pooier. Ook hier was
de invloed van de Kerk indirect voelbaar: prostitutie als sociaal instituut
werd gedoogd, maar de seksuele losbandigheid van de prostituee werd
afgekeurd, waardoor ze geen recht had op juridische bescherming.

Gewoonterecht
In de gehomologeerde costuymen is geen enkele vermelding van
prostitutie terug te vinden. Voor Aalst beschikken we echter wel over
een ordonnantie van de schepenen uit 1415 over de rechtsgang en de
zogenaamde oestkuer. Deze oestkuer, ook weljaerkuer genoemd maar

9 Wielant (F.). Corte instructie in materie criminele, p. 220, art. 92.
10 Wielant (F.), Instructie gegeven der stede van Haarlem, uitgegeven door Fruin (J.A.), Am-

sterdam, Johannes Müller, 1874, p. 143-144. (Overdruk uit: Nieuwe Bijdragen voor Rechts-
geleerdheid el! Wetgeving, Nieuwe Reeks, deel! en IJ, 1873-(874).
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beter bekend onder de naam vrije waarheid of doorgaande waarheid,
vond plaats na de oogst, rond I oktober. Gedurende één week hielden
de schepenen zitting waarbij elke dag een ander deel van de stad aan de
beurt kwam. Elke persoon die 15 jaar of ouder was, was verplicht op de
aangewezen dag van zijn stadsdeel te verschijnen voor de schepenen,
op straffe van 20 schellingen parisis. Van de schepenen kreeg hij of zij
vervolgens een vragenlijst voorgeschoteld waarin onder andere werd
gevraagd Wie berucht es van putierscepe en Wie quade herberghe
ghehouden heeft. Nadien onderzochten de schepenen de bevindingen
en maakten ze hun rapport over aan de baljuw. Over een strafmaat werd
niets vermeld. Er werd wel een onderscheid gemaakt ten opzichte van
een aantal lichte misdrijven die werden genoteerd in de rubriek Cleene
boeten. 11 In het Boeck met den Haire, een verzameling van rechtsregels
die geldig waren binnen de stad van Aalst, lezen we dat putiers tien
jaar verbannen werden uit Vlaanderen. Op de meeste andere misdrijven
die vermeld werden in de vragenlijst van de 'vrije waarheid' stond een
verbanning van drie jaar.'? De baljuw had het recht om de verbanningen
buiten de stad en het schependom Aalst kwijt te schelden, voor of na het
vonnis. Andere bannen, uit het graafschap Vlaanderen bijvoorbeeld, kon
de baljuw niet kwijtschelden. 13 Putiers konden met andere woorden niet
bij de baljuw terecht voor een compositie waar de andere bannelingen,
die niet uit het graafschap zijn verbannen, dat wel kunnen. Willen
putters gratie ontvangen dan kunnen ze daarvoor enkel terecht bij de
graaf zelf. 14

Tijdens deze 'waarheden' konden de stedelingen elkaar 'vrij'
beschuldigen van de verschillende misdrijven waarover ze werden
ondervraagd in de vragenlijst. Deze 'waarheden' waren een ideale manier
om de burgers elkaar zwart te laten maken en te beschuldigen van de
misdrijven waar naar gepeild werd. Twee getuigenissen tegen iemand
golden als bewijs, Op die manier kwamen de schepenen en de baljuw
misdrijven op het spoor die het afgelopen jaar hadden plaatsgevonden

II Limburg-Stirum (Th.) de, Coutumes des deux vil/es el pays d'Alost (Aiost el Grammont),
Brussel, Gobbaerts, 1878, p. 225-228. (Couturnes des Pays et Comté de Flandre. Quartier
de Gand, 3.). Zie ook Limburg-Stirum (Th.) de, Coutumes des deux vil/es et pays d'Alost, p.
378-388. Henri van Juxhern, de stadsklerk die het Boek met den haire heeft opgesteld, ver-
klaarde hier dat de vragen die worden gesteld reeds genoeg bekend zijn. Voor de 'waarheden'
in het land van Aalst: Limburg-Stirum (Th.) de, COL/tumes des deux villes el pays d'Alost, p.
166-174.

12 Limburg-Stirum (Th.) de, Coutumes des deux vil/es et pays d'A/oSI, p. 450.
13 Limburg-Stirum (Th.) de, Coutumes des del/x vil/es el pays d'A/oSI, p. 378-388.
14 Volgens Wielant kwam het verlenen van gratie, hel zogenaamde remitie-recht enkel toe aan

de graaf en niet aan om hel even welke andere ambtenaar. Zie ook: Boone (M.), "Want remit-
teren is princelijck. Vorstelijk genaderecht en sociale realiteiten in de Bourgonische periode",
in: Stockmans (L.) en Vandermeersch (P.) (eds.), Liber amicorum Achiel De Vos, Evergern,
Gemeentebestuur Evergem. 1989, pp. 53-59.
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maar die onbestraft waren gebleven, omdat ze hen niet ter ore waren
gekomen of omdat er geen klager was. 15 Voor wat betreft het opsporen
van prostitutie waren deze waarheden ongetwijfeld van primordiaal
belang. Deze door de schepenen en de baljuw als misdaad beschouwde
praktijk verschilde ten opzichte van een aantal andere criminele daden
in het feit dat er in normale omstandigheden geen sprake was van een
slachtoffer. Bijgevolg ontbrak het de instanties vaak aan klagers om
tot een veroordeling te kunnen overgaan. Afgezien van een aantal
bordelen die duidelijk zichtbaar waren, want vaak ook gegroepeerd in
een bepaald stadsdeel, waren er heel wat verdoken bordelen verspreid
doorheen de stad. De 'vrije waarheden' waren dan ook het ideale middel
voor de schepenen en de baljuw om deze, hetzij onbekende, hetzij niet-
aangeklaagde, misdrijven aan het licht te laten komen. Dit kon enkel
indien er personen werden gevonden die bereid waren om bordelen aan
te klagen. In het geval van overlast voor de buurt of burenruzie was dit
de perfecte gelegenheid voor de buurtbewoners om afte rekenen met de
oorzaak van de overlast gedurende het afgelopen jaar.

De bestraffing vond via de regelgeving van het stadsbestuur ook zijn
ingang in de regelgeving van de ambachten. Zo zal een putier volgens
de keure van de wolwevers uit 1404 20 schellingen parisis betalen
aan het ambacht en moet hij zijn praktijken afzweren. Werd hij nadien
nogmaals veroordeeld, dan werd hij éénjaar uit het ambacht gezet. 16 Wat
de volders betreft werden er geen personen toegelaten die beschuldigd
werden van putierscepe,'! Zoals gezegd is het opvallend dat net in deze
ambachten regels bestonden om het putierscap aan banden te leggen.
Een associatie met de lakennijverheid, zoals door Karras vastgesteld in
het Engeland van de 16de eeuw, lijkt dus ook voor het oostelijke deel van
het graafschap Vlaanderen toepasbaar. De verzuchting van Beatrijs dat
ze in de lakennijverheid haar brood niet kon verdienen en haar toevlucht
moest zoeken tot de prostitutie kon veel navolging gekend hebben in
het graafschap tijdens de late middeleeuwen waar de nijverheid een
sterke daling kende. Ambachtslieden die hun inkomen jaar na jaar
zagen krimpen kunnen de vrouwen in hun dienst hebben aangezet om

15 Van Caenegem (R.C.) , Geschiedenis van het strafprocesrecht in Vlaanderen van de Xl" fot de
XTV eel/W, Brussel, Koninklijke Vlaamse academie voor wetenschappen, letteren en schone
kunsten van België, 1956, p. 35-50.

16 Broeckaert (J.) en De Potter (F.), Geschiedenis van de gemeenten der provincie Oost- Vlaan-
deren. 7e reeks: Geschiedenis der stad Aalst, deel 2, Genr.Annoot-Braeckrnan, 1873, p. 417-
418. Bij de hernieuwing van de keure in 1480 werd dezelfde regel bevestigd. Zie: Broeckaert
(J.) en De Potter CF.), Geschiedenis van de gemeenten der provincie Oost- Vlaanderen, p.
437.

17 Broeckaert (J.) en De Potter (F.), Geschiedenis van de gemeenten. der provincie Oost- Ylaan-
deren., P: 455. De eerste keure dateerde van 1420 en deze werd in 1464 bevestigd.
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zich in de prostitutie te begeven zodat ook zij hun vermogen konden
behouden.

In Aalst werden er ook regels uitgevaardigd met betrekking tot de
praktijk van de badstoven. Volgens de reeds vermelde ordonnantie
van de schepenen uit 1415 zijn gemengde badstoven enkel toegelaten
op zaterdag. Indien deze regel werd geschonden dan moesten de
stovevrouwen vijf schellingen parisis betalen aan de schepenen. 18

Een van de stedelijke voorgeboden uit 1423 verfijnde de regelgeving.
Stedelijke voorgeboden waren verordeningen van de schepenen die
kracht van wet hadden binnen het schependom. Ze werden afgekondigd
voor het leenhof 'Ten Stene' in Aalst en werden genoteerd op het einde
van de schepenboeken van dat jaar. De stoven mochten de ene dag enkel
vrouwen toelaten en de andere enkel mannen. Zoals reeds gezegd zijn
enkel op de zaterdagen zowel mannen als vrouwen welkom. De boete
op overtredingen werd verdubbeld tot tien schellingen en deze keer
moesten zowel de stovevrouwen als de bezoekers deze boete betalen.
De veroordeelde stoof was ook verplicht om maandag te beginnen met
een 'vrouwendag'. Het feit dat deze voorbode slechts acht jaar na de
vorige ordonnantie werd uitgevaardigd en dat de straffen niet enkel
verdubbeld werden maar dat nu ook de bezoeker van de stoof strafbaar
werd gesteld, wijst er wellicht op dat de eerste ordonnantie door de
uitbaters van de stoven niet werden gevolgd. De vermelding dat men
de boete a/soa diekent ende menichwaerfven als men dade de contrarie
moest betalen versterkt het beeld dat men de bepalingen niet nakwam.
Door het verhogen van de boete, die in feite vier keer zo hoog lag
aangezien ze door twee personen moest worden betaald, verhoogden
de schepenen de inkomsten voor de stadskas en door het feit dat nu ook
de bezoekers deze som moesten neertellen trachtte het stadsbestuur de
verantwoordelijkheid bij uitbater en bezoeker te leggen."

Het gewoonterecht van de andere steden, Geraardsbergen, Ninove
en Dendermonde, bevatte geen regels in verband met prostitutie."

In tegenstelling tot in andere steden en streken van Europa zijn er
voor onze streken geen discriminerende maatregelen gekend zoals het
dragen van merktekens of kenmerkende kledij of een beperking van de

18 Limburg-Stirum (Th.) de, Coutumes des deux vi/les el pays d'Alosr, p. 231.
19 Broeckaert (1.) en De Potter (F.), Geschiedenis val! de stad Aalst, deel J, p. 318.
20 Limburg-Stirum (Th.) de, Coutumes de la Yille de Termonde, Brussel, Goemaere, 1896, LI +

460 p. (Coutumes des Pays et Comté de Flandre. Quartier de Gand, 6). De coutumes van de
stad Ninove zijn nog niet uitgegeven. In het oud archief van de stad is wel een druk uit 1664
bewaard samen met enkele uittreksels uit het previ1igieboek met betrekking op de accijnzen.
De costuymen zijn zeer bondig en behandelen enkel de meest elementaire zaken. Ook over
zelfmoord is er met andere woorden geen vermelding. Zie: RAB, Oud archief van de stad
Ninove , Nr. 2.
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bewegingsvrijheid in de stad hetzij bij dag, hetzij bij nacht." Aangezien
de schepen boeken, met daarin de stedelijke voorgeboden, slechts
bewaard zijn vanaf het jaar 1400, bestaat de kans echter dat een deel
van de stedelijke regelgeving verloren gegaan is voor ons.

De politiek van de overheid ten opzichte van de stedelijke prostitutie
was volgens de normatieve bronnen tweeledig. Enerzijds waren er de
badstoven. Oorspronkelijk noodzakelijk voor de hygiëne binnen de
stad om lepra en andere ziekten tegen te gaan, waren deze badstoven
verworden tot verdoken bordelen. Het stadsbestuur was zich bewust
van deze praktijken maar het paste niet in haar strategie om deze uit
te roeien. Algemeen werd prostitutie beschouwd als een noodzakelijk
kwaad en in dat opzicht vonden de schepenen het verstandiger om
een gedoogbeleid te voeren binnen een door de stedelijke overheid
georganiseerd kader, dan om de hele praktijk te verbieden waardoor de
prostitutie finaal aan de controle van de stad ontsnapte. Anderzijds waren
er de bordelen. Afgezien van een aantal door de schepenen gekende
bordelen vond een groot deel van de prostitutie plaats in gewone huizen
waarvan de beoefenaars discreter waren en aldus aan het oog van de
stedelijke overheid ontsnapten. Om ook hier de controle over te krijgen,
konden ze enkel de hulp inroepen van de stedelingen. Tijdens openbare
zittingen werden jaarlijks vrijuit beschuldigingen geuit. Frustraties
omwille van overlast en rivaliteit mondden uit in het beschimpen van
elkaar waardoor ook deze minder zichtbare vorm van prostitutie aan
de schepenen bekend werd en op die manier controleerbaar werd. Er
bestond met andere woorden een dubbel circuit: enerzijds de toegelaten
maar wel gereguleerde badstoven en anderzijds de illegale bordelen die
wel door de overheid werden opgespoord.

3.2. Zelfmoord

Filips Wielant
De rechtsregels in verband met zelfmoord vinden we bij Wielant onder
artikel 89: Van hemzelven te doodene. Het is belangrijk om vast te
stellen dat de zelfmoord op zich niet als het strafbaar feit werd aanzien
maar het feit dat dit gedaan is uit disperacien van te verlies ene lyf, eere,
goed, of [omme] anderen quaden propooste. Het lichaam van iemand
die zelfmoord heeft gepleegd werd enkel terechtgesteld wanneer
de zelfmoordenaar dit gedaan heeft in disperacien. Pleegde iemand
zelfmoord wegens ziekte of bij gebrek aan zinnen, dan zal het lichaam

21 Zie bijvoorbeeld Rossiaud (J.), Medieval Prostuution, p. 55-71.
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geen straf te beurt vallen. Zo werd iemand die zichzelf verminkte uit
disperacien bestraft alsof hij een andere persoon heeft verwond. Dat
deze bepaling in hetzelfde artikel als de zelfmoord werd genoteerd,
wijst er nogmaals op dat het strafbare element niet de zelfmoord op zich
is, maar de zelfmoord als gevolg van de ultieme wanhoop, het verlies
van het geloof in de redding door God.

Wat hield deze straf nu in? Filips Wielant gaf zelf een antwoord op
de vraag waarom de zelfmoordenaar een (zware) straf te beurt viel: de
enormite van de crime. In tegenstelling tot het geval was bij moord
werd volgens de middeleeuwse opvatting niet enkel het lichaam maar
ook de ziel gedood. Aangezien de zelfmoordenaar zijn ziel gedood heeft
werd hem het recht ontzegd om in gewijde grond te worden begraven.
Indien de zelfmoord thuis plaatsvond dan mag het lichaam niet langs
de deur het huis verlaten aangezien het door de oneer van de zelfmoord
niet waardig is om, zoals het de eerbare personen wel is toegestaan,
de fysieke en spirituele ruimte van het huis buiten te treden. Men zal
onder de drempel van het huis een gat maken om het lijk doorgang
te verlenen. Vervolgens zal het lijk door de straten gesleept worden
waama het als een moordenaar publiekelijk zal worden opgehangen
aan een spriet en dit ten spectacle van elcken. Als moordenaar werden
zijn bezittingen ook geconfisqueerd. Opdat het lichaam niet zou worden
weggehaald door de vrienden en magen om vervolgens te begraven,
wordt het iedereen verboden om het lichaam aan te raken."

Joost de Damhoudere, die de teksten van Filips Wielant plagieerde
bracht in zijn tekst een aanpassing aan in verband met de confiscatie.
Hij hield er rekening mee dat sommige steden een vrijstelling van
confiscatie hadden verkregen. Hij verwees onder andere naar Brugge
waar de poorters vrijgesteld waren van confiscatie maar voegde er aan
toe dat er nog andere steden zijn waar dit het geval was."

Gewoonterecht
In het gewoonterecht van de vier steden werd niets vermeld in verband
met zelfmoord. Zoals we gezien hebben bij het werk van Filips Wielant
was de straf tweeledig: een publieke executie voor het lijk van de
zelfmoordenaar en de confiscatie van zijn goederen. Wat betreft de
confiscatie zijn er echter twee zaken waar we rekening moeten mee
houden: ten eerste verkregen sommige steden een vrijstelling van

22 Wielant (F), Corte instructie in materie criminele, p. 214-215, alt. 89.
23 De Damhouder (J.), Practycke ende handbouck in criminele zaeken, verchiert met zommeghe

schoone figuren ende bei/de ter materie dienende, uitgegeven door Dauwe (J.) en Monballyu
(J ,J, Roeselare, Den Wijngaert, 1981, p. 144.
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confiscatie en ten tweede was er het erfrecht dat zijn invloed had op
welke goederen er in aanmerking kwamen voor confiscatie.

De inwoners van Aalst kregen van Jan zonder Vrees (1371-1419)
in 1414 vrijstelling van confiscatie, op voorwaarde van een financiële
compensatie die door het stadsbestuur moest worden voorzien.
Ongeacht de misdaad, of het om een crimineel delict gaat dan wel om
desperacion, de inwoners werden vrijgesteld van confiscatie van lenen
en erven." In Dendermonde was het langer wachten op een dergelijk
privilege. De schepenen van deze stad verkregen slechts in 1477 van
Maria van Bourgondië en Maximiliaan van Oostenrijk een vrijstelling
van confiscatie. Alle poorters en poorteressen waren sinds 14 maart 1477
vrijgesteld van confiscatie, tenzij in het geval van een samenzwering.P
De inwoners van Ninove en Geraardsbergen konden niet genieten van
een dergelijk privilege." Wat er in het graafschap Vlaanderen juist
geconfisqueerd werd na een zelfmoord kunnen we onder meer afleiden
uit een vonnis van de Raad van Vlaanderen uit 1450 waarin Lodewijk
van Belle, de heer van Oudenem een confiscatie die hij had uitgevoerd
verdedigde:

achtervolghende den wetten, costumen ende usaigen van desen
lande van Vlaenderen ghemeenlic gheuseert ende onderhouden
van zo ouden ende langhen tyde dat gheene memorie van
mensehen en ghedochte ter eontrarien zulc wesende, dat zo
wanneer eenieh persoon, zij man of wijf, hem zelven ter doot
brynet ende desp ireirt, achter hem latende eenieh goet, het zy
leen, erve oft cathei/en, dat hy ten daghe van zyre despiratie besat
ene hem toebehoorde, gheleghen binnen desen vors lande, al goet
van zulc eenen persoon was ende es gheconfisquert ende verbuert
jeghen eiken heere, zonderlinghe hoghe justitie hebbende, onder
wien tzelve goet ligghende oft rustende es,"

Het spreekt voor zich dat de baljuw enkel die goederen kon confisqueren
waarvan de zelfmoordenaar op het moment van de zelfmoord effectief
eigenaar was. Een ongehuwde zelfmoordenaar was uiteraard de enige
eigenaar van zijn bezittingen. In geval van een huwelijk lag de situatie

24 Lirnburg-Stirum (Th.) de, Coutumes des deux villes el pays d'Alost, p. 217-221.
25 Limburg-Stirum (Th.) de. Coutumes de la Ville de Termonde. Brussel, Goernaere, 1896, p.

302-312.
26 RAB, Oud archief van de stad Ninove, Nr. 2 en Limburg-Stirum (Th.) de, Coutumes des deux

vil/es er pays d'Alosr.
27 Gilliodts-Van Severen (L.), Coutume de la ville de Bruges, deel 2, pp. 8-18. Zie Lowagie

(H.), 'Par desperacion' ,p. 87.
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enigszins anders. Het eenvoudigste huwelijksstelsel was te vinden in
de steden Aalst en Geraardsbergen. Ninove volgde dezelfde regeling
aangezien de stad afhankelijk was van Geraardsbergen, eomme leur
chief lieu." In deze steden bestond er een universele gemeenschap
van goederen, zowel roerende als onroerende goederen, ongeacht hun
afkomst." Een gehuwde had dus in principe recht op de helft van het
totaal van de bezittingen van het echtpaar. Dit hield in dat de baljuw in
de genoemde steden, in geval van een huwelijk, recht had op de helft
van de bezittingen van het echtpaar.

In Dendermonde was de situatie complexer. De stad was, althans wat
het erfrecht betreft, afhankelijk van het gewoonterecht van Gent. Voor
we ons toespitsen op het vigerende erfrecht aldaar is het belangrijk het
onderscheid met onze huidige opvatting over roerende en onroerende
goederen duidelijk te maken. In het oostelijke deel van het graafschap
Vlaanderen bestond er een eerste onderscheid tussen erven (heritages,
hereditas) en eateylen (eateux, eatalla). Het eerste komt grosso mode
overeen met onze onroerende goederen met het belangrijke verschil dat
in het oosten van het graafschap huizen en gebouwen geen onroerende
maar roerende goederen waren. Het verschil ligt in het belang van de
onroerende goederen voor het familiale patrimonium. Deze waardering
van onroerende goederen lag ook aan de basis van een andere
onderverdeling, binnen de onroerende goederen: die tussen propres,
aequêts en conquêts. De propres waren onroerende goederen die een
persoon had verkregen via een erfenis. De aequêts waren de andere
onroerende goederen, het gaat met andere woorden om onroerende
goederen die iemand in bezit heeft gekregen op een andere manier dan
een erfenis. Het onderscheid met conquêts was het feit dat deze laatste
term enkel betrekking heeft op bezitsverwerving van een gehuwd
koppel in tegenstelling tot de acquêts, die van een rechtspersoon
persoonlijk waren. Voor het oosten van het graafschap was het verschil
echter van een gering belang en beide termen werden dan ook door
elkaar gebruikt." Hoe ging de verdeling van de goederen nu in zijn
werk? Algemeen gold er gemeenschap van goederen voor wat betreft
de roerende goederen en de acquêts en conquêts. De langstlevende had
bovendien recht op het vruchtgebruik van de helft van de onroerende
goederen, zowel propres als acquêts.

28 ARA,RK,Nr.13549,f.260ro.
29 Godding (Ph.), Le droit privé, p. 273-274, zie ook Limburg-Stirum (Th.) de, Coutumes des

deux villes et pays d'Alost , p. 110-125.
30 Godding (Ph.), Le droit privé dans les Pays-Bas mëridionaux du 12e au 18e siëcte, Brussel,

Koninklijke Academie van België, 1987, p. 142-143 en p. 148-149.
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Voor de confiscatie van de goederen van de zelfmoordenaar hield
dit dus het volgende in: de graaf had in Dendermonde, in geval van
een huwelijk, recht op de helft van de roerende goederen, alsook op de
helft van de acquêts en conquêts en het volle recht op de propres, de
onroerende goederen die de zelfmoordenaar via erfenis had verkregen.
Voor de andere steden gold een volledige gemeenschap en dit betekende
dat de baljuw, in naam van de graaf, slechts recht had op de helft van
alle goederen, roerende en onroerende, zowel acquêts als propres.

De bestraffing van zelfmoordenaars vond enkel plaats indien er
sprake was van desperatio, een wanhoop in de redding door God.
De bestraffing bestond uit twee delen. Ten eerste de terechtstelling
van het lichaam: dat werd door de straten gesleept en publiekelijk
opgehangen zodat iedereen de schande kon waarnemen. Ten tweede
was er de confiscatie van de bezittingen van de zelfmoordenaar.
Hiervan waren de inwoners van Aalst echter, sinds 1414, vrijgesteld.
Wat er geconfisqueerd mag worden is afhankelijk van de eigendom die
de zelfmoordenaar daadwerkelijk in eigendom had. In Aalst, Ninove
en Geraardsbergen ging het om de helft van alle goederen in geval van
huwelijk, in Dendermonde om de helft van de roerende goederen en de
acquêts, en de volledige propres. Indien de zelfmoordenaar niet gehuwd
had dan had de baljuw uiteraard recht op zijn volledige eigendom.

4. Overheidsbeleid: de praktijk

In dit hoofdstuk concentreren we ons op de praktijk: hoe gingen de
grafelijke en stedelijke ambtenaren in de praktijk om met prostitutie en
zelfmoord? Pasten ze de regels strikt toe? Kunnen we een consistent
overheidsbeleid vaststellen en indien dat het geval is, hoe zag dat
eruit? Een goed begrip van de nonnatieve bronnen mocht daarbij niet
ontbreken omdat dit het kader is waarbinnen de baljuw en de stad actief
waren. Indien ze de regels strikt toepasten of er integendeel los mee
omsprongen dan zegt dat iets over het beleid en dat zegt op zijn beurt
iets over de plaats van de fenomenen prostitutie en zelfinoord in de
middeleeuwse maatschappij.
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4.1. De baljuwsrekeningen

Bereik
Zoals reeds gezegd zijn de hoofdbronnen voor het onderzoek naar de
praktijk van het overheidsbeleid van zowel prostitutie als zelfmoord
de baljuwsrekeningen. Deze werden volledig doorgenomen voor de
periode van 1386 tot 1515 voor de steden Dendermonde, Aalst, Ninove
en Geraardsbergen." De baljuw noteerde er in verschillende rubrieken
de inkomsten en uitgaven verbonden aan zijn ambt. De bevoegdheden
en geografische omschrijvingen verschilden echter van stad tot stad.
Ten eerste is er de rekening van de baljuw van Aalst die eveneens
bevoegd was voor Geraardsbergen." Ten tweede is er de baljuw die
bevoegd is voor Dendermonde en ten derde de baljuw van Ninove,
Haaltert en Herlinckhove." Afgezien van de stad zelf was de baljuw
vaak nog bevoegd voor heel wat omliggende dorpen, dorpen die de
dag van vandaag vaak deelgemeente van die stad zijn, met uitzondering
van de baljuw van Aalst en Geraardsbergen die bevoegd was over een
veel groter gebied. Bij Ninove is het voorbeeld duidelijk: buiten de
stad Ninove zijn er nog enkele dorpen rond Ninove zelf, bijvoorbeeld
Herlinckhove en Okegem, maar ook Haaltert, de huidige deelgemeenten
van Groot-Haaltert en zelfs Aaigem." In het geval van de rekening van
het Aalst en Geraardsbergen zijn de dorpen nog talrijker: in die rekening
werden ook de inkomsten en uitgaven van de dorpen van het Land van
Aalst genoteerd, een van de grotere administratieve indelingen van het
graafschap Vlaanderen. Voor ons onderzoek willen we ons beperken tot
de steden zelf en niet tot de vele dorpen. We hebben met andere woorden
enkel onderzoek verricht naar prostitutie en zelfmoord binnen het

31 ARA, RK, Nrs. 13546-13567, 14288-14303 en 14355-14365.
32 Dit was historisch gegroeid. Om een machtspositie te verwerven kocht graaf Boudewijn VI

een allodium van Gerald waaruit later Geraardsbergen (Geraldi-montiurn) ontstond. Oor-
spronkelijk was het de bedoeling om van daaruit het 'graafschap Aalst' te verdedigen en be-
sturen. Om de aantrekkingskracht te vergroten kreeg de stad bijzondere vrijheden. Toen Aalst
een steeds belangrijkere plaats in het graafschap kreeg bleef Geraardsbergen naast Aalst be-
staan als hoofdplaats. Zie: Cherretté CM.), Historische ontwikkeling van de instellingen in
het Land van Aalst tijdens middeleeuwen en moderne tijden, inzonderheid het landscollege,
Gent, Verhandelingen der maatschappij voor geschiedenis en oudheidkunde te Gent (XVII),
1992,132 p.

33 Herlinckhove was volgens de kaart van Jacques Horembault uit 1596 van het Land van Aalst
een gehucht tussen de hedendaagse stad Ninove en de deelgemeente Outer. Zie: Cock (M.),
"De oudste meesterkaart van het "Land van Aalst", in: Het Land van Aalst, 40, 1988, pp.
235-246. Van De Perre (D.), "De twee horenbaultkaarten (1596 en 1612) en de Sanderuskaart
(1644) van het Land van Aalst: onderlinge afhankelijkheid", in: 42, 1990, pp. 13-25. De kaalt
is bewaard in de Bibliothèque Nationale te Parijs maar een scan ervan is online raadpleegbaar
via de website http.r/www.landvanaalst.tk.

34 Aaigem is vandaag een deelgemeente van Erpe-Mere, Bij de deelgemeenten van Haaltert
kwam Kerksken slechts sporadisch voor, Denderhoutem en Heldergem werden systematisch
vermeld. Zie: ARA, RK, Nrs. 14288-14303.
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schependom van de vier steden. Enkel voor de rekening van de baljuw
van Ninove hebben we een uitzondering gemaakt. Aangezien de dorpen
in de omgeving vrij goed gedocumenteerd zijn in de baljuwsrekening
en de baljuw er vaak actiever was in de dorpen dan de andere genoemde
baljuws in de dorpen onder hun bevoegdheid, beschikken we voor deze
plaatsen over bruikbare informatie. Deze informatie gebruiken we voor
een studie van de prostitutie op het platteland, op het einde van het
volgende hoofdstuk. Met uitzondering van dat onderdeel hebben we
ons beperkt tot het bronnenmateriaal uit de vier steden zelf.

Hoezeer de situatie kan verschillen van plaats tot plaats blijkt
wanneer we de situatie in Ninove en Geraardsbergen bekijken. Ninove
is goed gedocumenteerd tot het midden van de 1sde eeuw. Ten tijde van
de opstand van Gent tegen graaf Filips de Goede werd het baljuwsambt
namelijk verpacht, samen met de inkomsten van de domeinen in Ninove
en Haaltert. Dit gebeurde vanaf 1453.35 Het systeem van verpachting
hield in dat de pachter een vaste som betaalde om het ambt gedurende
een bepaalde periode te bekleden. De inkomsten die hij verwierf uit
zijn ambt waren vervolgens voor eigen rekening. Het systeem was voor
de graaf voordelig omdat hij ten tijde van de opstand nood had aan een
grote hoeveelheid liquide middelen, zonder dat hij moest wachten op
de afrekening drie keer per jaar. Op termijn zou hij er misschien minder
geld aan overhouden, ten tijde van oorlog had hij nood aan grote sommen
geld. Ook voor de pachter was het voordelig: hij kon op termijn winst
maken door meer te innen dan de pachtsom. Om toch enige controle
te hebben opdat de pachter geen buitensporig hoge bedragen zou eisen
van de bevolking, bleef de ambtenaar wel rekenplichtig. Het gevolg
hiervan was dat de grafelijke ambtenaar minder aandacht besteedde
aan de inkomsten uit de rechtspraak en meer aan de andere inkomsten
aangezien deze meer opbrachten. Voor Ninove beschikken we, wat
prostitutie betreft, dus slechts over bruikbare gegevens voor de eerste
helft van de Bourgondische periode. Voor de inkomsten en uitgaven voor
zelfmoord is de situatie enigszins anders aangezien hier ook confiscaties
kwamen bij kijken en die confiscaties brachten vaak veel op, waardoor
deze voor de baljuw wel interessant waren en dus wel geïnd werden."
We komen hier later nog op terug. Voor wat betreft Geraardsbergen is
er een andere oorzaak voor het gebrek aan gegevens. Zoals zal blijken

35 ARA, RK, Nr. 14291, f. 1 r" en Gachard (M.), Inventaires des archives de la Belgique, pré-
cédé d'une noiice historique sur ces anciennes institutions, Brussel, Hayez, 1845, deel 2, p.
403.

36 De rekeningen zijn geïnventariseerd als baljuwsrekeningen. Hoewel de ambtenaar ook de ta-
ken van de baljuw overnam werd hij vanaf de verpachting meestal aangeduid als Kastelein.
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komt prostitutie op zich vrijwel enkel voor in één bepaalde post van de
rekening. Deze post ontbreekt echter in het gedeelte van de rekening
waar de inkomsten van Geraardsbergen werden genoteerd. Slechts aan
het einde van de lSde eeuw dook deze post even op om nadien weer te
verdwijnen. Voor de hele periode beschikken we in Geraardsbergen dan
ook slechts over één veroordeling die rechtstreeks verband houdt met
prostitutie.

De compositie
Aangezien verbanningen enkel in de baljuwsrekeningen voorkomen
wanneer ze gevolgd werden door een compositie, is het nodig even stil
te staan bij wat een compositie juist was. De compositie was een soort
van overeenkomst tussen de baljuw en de pleger van het misdrijf."
Door het betalen van een bepaald bedrag werd de misdadiger niet
langer vervolgd of bestraft. Voor de misdadigers was dit aantrekkelijker
dan het normale verloop van de rechtsgang. In het geval van prostitutie
kon de beschuldigde ofveroordeelde de verbanning vermijden door een
som te betalen, in het geval van zelfmoord konden de nabestaanden
de confiscatie en de terechtstelling van het lijk afkopen alsook een
begraving in gewijde grond bekomen, indien zij dat wensten. De
uiteindelijke macht lag bij de baljuw: hij kon bepalen in welke gevallen
hij composeerde en alleen hij bepaalde de som. Toch was de baljuw
afhankelijk van een aantal factoren, die uiteindelijk eveneens hun
invloed hadden op de som. Misschien wel het belangrijkste was de
bereidheid van de tegenpartij om een bepaalde som te betalen. Indien zij
geen geld wilden neertellen dan kon de baljuw evenmin composeren: het
ging om een overeenkomst uit vrije wil. Daarnaast was er bijvoorbeeld
de bewijslast. Indien de baljuw twijfels had bij de bewijslast dan kon
hij composeren voor de procedure ten einde was. Op die manier kon
hij voorkomen dat de beklaagde eventueel zou vrijgesproken worden.
Vervolgens was er ook de (eventuele) straf waar men rekening moet
mee houden. Zo lag de compositie veel hoger bij zelfmoord dan bij
prostitutie: daar kwam immers niet enkel de grote schande van de daad
bij te kijken, bovendien konden de goederen geconfisqueerd worden,
wat ook kon doorwegen op de uiteindelijke som. De belangrijkste
motivatie om over te gaan tot de compositie was namelijk niets anders
dan de geldhonger van de baljuw, gestimuleerd door de Rekenkamer te
Rijsel. Zo antwoordde de Rekenkamer op een vraag van de baljuw van

37 Van Rornpaey (J.), "Het compositierecht in Vlaanderen van de veertiende tot de achttiende
eeuw", in: TIjdschrift voor Rechtsgeschiedenis, XXIX, 1961, p. 43.
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Diksmuide over hoeveel de baljuw moest vragen ter compositie bij een
zelfmoord: alzo vele as hij zoude eonen gecrighenP

Een verbanning was financieel niet interessant en dus kon de baljuw
maar beter campaseren om de kas te vullen. Indien hij niet zeker was
dat hij tot een veroordeling zou komen dan kon hij maar beter aan
de beklaagde, of de familie van de zelfmoordenaar, een compositie
voorstellen en het bedrag iets lager dan gewoonlijk leggen. Indien
iemand vermogend genoeg was en bereid was om de terechtstelling van
een lijk van een zelfmoordenaar af te kopen dan ging de baljuw daar
maar al te graag op in, aangezien hij op die manier de uitgaven van de
terechtstelling kon omzetten in een niet onaanzienlijke inkomst.

4.2.Prostitutie

Maulvais hostels: defiscalisering van de bordelen
In hoeverre komt de praktijk op het terrein nu overeen met de regels
die in de normatieve bronnen worden beschreven? Ter recapitulatie:
volgens de normatieve bronnen werden enkel putiers en quaede
herberghe bestraft. Ze werden opgespoord via de zogenaamde 'vrije
waarheid'. Buiten deze procedure waren er geen straffen vastgelegd op
prostitutie. De straf op beide misdrijven is de verbanning. We kunnen
de precieze duur niet rechtstreeks afleiden maar uit andere bronnen
leiden we af dat de straf voor putiers een verbanning van tien jaar uit
het graafschap Vlaanderen bedroeg. Aangezien we ons baseren op de
baljuwsrekeningen is het belangrijk te onthouden dat de baljuw het recht
had een compositie te sluiten voor verbanningen uit het schependom,
niet voor verbanningen uit het graafschap. Normaal gezien kunnen we
dus geen putiers aantreffen in de baljuwsrekeningen. We moeten er
echter bij opmerken dat dit de situatie was te Aalst, aangezien deze
stad het beste is gedocumenteerd. We moeten ook nagaan in hoeverre
we dit als representatief kunnen beschouwen voor de overige steden.
Verbanningen op zich komen niet voor in de rekeningen aangezien
ze financieel gezien onbestaand waren, zowel wat inkomsten als wat
uitgaven betreft. Het enige waar we ons dus kunnen op baseren zijn de
zogenaamde composities.

Het beeld van de praktijk komt grotendeels overeen met wat we
hebben afgeleid uit de normatieve bronnen. In de baljuwsrekeningen
vinden we enkel composities terug voor veroordelingen van quaede
herberghe. In Aalst en Dendermonde is er een speciale post in

38 Lowagie(H.), 'Pardeweracion·,p.105.
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de rekening 'la france verité', in Ninove werden de composities
bijgehouden in de rubriek 'diverses aventures' maar werd er wel
telkens bij vermeld dat de veroordeling was uitgesproken tijdens de
'france verité'. De uitzondering is Geraardsbergen waar zoals gezegd
geen dergelijke rubriek aanwezig is. Er is slechts één vennelding van
een veroordeling maar deze is wel opmerkelijk: deze werd blijkbaar
niet uitgesproken tijdens de waarheid en evenmin werd de beklaagde
verbannen. Nerten van den Damme liep een boete op van zes ponden
parisis voor het houden van een 'rnais hostel'." De verschillende
benamingen die worden gegeven aan de bordelen verschillen hier en
daar maar zijn in principe steeds synoniemen: mais/maulvais hostel,
deshonneste hostel, remoureus hostel, indecent hostel. In enkele
gevallen werden verzwarende omstandigheden toegevoegd. Een van de
meest voorkomende is het feit dat er ook getrouwde mannen het bordeel
bezochten. Andere vaak genoemde omstandigheden is dat er dikwijls
onrusten waren die de buurt verstoorden, dat de prostitutie zowel 's
nachts als overdag plaatsvond, enz.

Zoals gezegd beschikken we via de baljuwsrekeningen enkel
over composities van verbanningen en niet over informatie over de
verbanningen op zich. De baljuw kon zelf beslissen in welke zaak hij
een compositie afsloot en in welke niet. Het totale aantal uitgesproken
verbanningen lag dus hoger dan het aantal composities dat tot ons is
gekomen via de baljuwsrekeningen. We kunnen echter stellen dat in het
geval van prostitutie de compositie eerder regel was dan uitzondering.
Daarvoor hebben we twee argumenten. Ten eerste zijn er sporadisch
enkele lijsten met ballingen toegevoegd aan de baljuwsrekeningen.
Bij die ballingen zien we geen enkele keer een verbanning omwille
van prostitutie. De andere misdrijven die worden opgesomd in de
vragenlijst van de 'vrije waarheid' komen daar echter wel voor. Ten
tweede lijkt de overheid allerminst vastbesloten om de prostitutie uit te
roeien. Voor de vier steden zij 11 er ons immers 118 composities omwille
van het houden van bordelen gekend. Bovendien zijn er recidivisten,
veroordeelden die meer dan één keer voorkomen. Aechte Wouters werd
in Aalst een eerste keer veroordeeld in 1424. Gezien het om een arme
vrouw ging composeerde de baljuw voor 40 schellingen parisis." Het
jaar nadien werd Aechte opnieuw veroordeeld tot dezelfde straf en ook
39 ARA, RK, Nr. 13552, f. 137 v'': "De Nerten van den Damme lequel fu jugié enl'amende de

VI Lb. p. de avoir tenu rnais hostel"
40 ARA, RK, Ir. 13550, f. 95 v": "De Aechte Wouters qui fu pourtraité condempné par lad(ite)

verité de tenier mauvais hostel par nuit et par jour dont la pugnation soit le ban COllllne
dessïusdit) [un an hors de la ville]. De ce receu par composiûion) veu que c' est une povre
femrne: XL s." Alle bedragen zijn uitgedrukt in 'Parisis' ,tenzij anders aangegeven.
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de compositie bleef dezelfde." Joris Staep, een eerste keer veroordeeld
in 1459 betaalde toen een compositie van drie ponden, een jaar later
kwam hij weg met slechts twee ponden." Lijsbet Lippens, die zelfs
een 'zware' verbanning? van drie jaar uit het Land van Aalst kreeg,
betaalde in 1467 acht ponden om een jaar later amper zes ponden te
betalen. Margriete Pints betaalde de eerste keer drie ponden in 1474,
de tweede keer zes ponden in 1475 en de derde keer in 1478 drie
ponden en zes schellingen." Ook in Dendelmonde kwamen dergelijke
recidivisten voor. Bertelle de Cupere werd een eerste keer verbannen
voor één jaar in 1469 en een tweede keer in 1474. De eerste keer
betaalde ze acht ponden en het feit dat ze nadien gewoon hervalt blijkt
geen probleem voor de baljuw: hij liet composeren voor minder dan
de helft, 72 schellingen." Dit gezegd zijnde kunnen we niet meteen
van een repressief beleid spreken. Recidivisten werden niet zwaarder
gestraft maar kregen gewoon opnieuw een zelfde verbanning. Na die
zelfde verbanning uitgesproken te hebben was de baljuw bovendien
blijkbaar niet erg geneigd om af te zien van een compositie: hij inde
vaak een lager bedrag dan na de eerste verbanning.

In Dendermonde kwamen, in tegenstelling tot de andere steden,
wel veroordelingen voor van pooiers en koppelaarsters, respectievelijk
putierscepe en habreyscepe genoemd." De straf was dezelfde als voor
het houden van een bordeel. Zoals reeds gezegd moeten we bij het
begrip putter, en blijkbaar ook bij habrey in de vrouwelijke vorm, al
komt dit niet voor in de bewaard gebleven normatieve bronnen, een
veelheid van betekenissen denken. Die kunnen gaan van een persoon die
prostituees te werk stelde onder dwang en met geweld tot bet afromen

41 ARA, RK, Nr. 13550, f. 112 v": "De Aechte Wouters qui par ladite verité fu pourtraité et
condempné de tenir mauvais hostel dont la pugnaeion soit le ban comme dess(usdit). Receu
par eomposi(tion) veu son povre estat et a le priere de bonnes gens: XL s."

42 ARA, RK, Nr. 13553, f. 65 r": "De Joris Staep Je qel fu banni ung an hors Jesehevinage d'
Alost SUf ung oeI davoir tenu mais hostel. Repardonné ledit ban pour m Lb." en ARA, RK,
Nr.13553, f. 98 r": "Item Joris Staep banni par la loy d' Alost ung an hors I' eschevinage d'
Alost que d' avoir tenu mais hostel. Repardonné ledit ban pour IJ Lb."

43 Cfr. infra
44 ARA, RK, Nr. 13554, f. 31 r": "De Margriete Pints la quelle pour avoir tenu deshonneste

hostelerie fu aussi banni ung an. Repardonné ledit ban pour lil Lb.', ARA, RK, Nr. 13554, f.
41 v": "De Margriete Pints aceusée d'avoir tenu deshonneste hostelerie et avecq ce noyseuse
el rioteuse en SOI1 voisinaige qui seroit Je ban de trois ans se par loy fust jugié ce que nou
repardonne ledit ban pour VI Lb." en ARA, RK, 13554, f. 125 VOo "De Griete Pints laquelle
estoit soupec(on)née d'avoir tenu deshonneste hostellerye que seroit le ban d'un an. Le baiJli
pour Je milleur le composa pour TIl Lb. X s.".

45 ARA, RK., Nr. 14363, f. 4 v": "De Berthelin le Cupe(re) chargié d'avoir tenu mauvais logis
el soustenu femmes dissolues" en ARA, RK, Nr. 14363, f. 54 r": "Bertelle de Cupe(re) lequel
avoit este banny ung an sur ung membre pom avoir soustenu femmes dissolues".

46 Zie bijvoorbeeld: ARA, RK, r. 14356, f. 228 v": "De Pieter vande Vessemen li quelz fu
pourtraiz en ladite franeque verité d'estre houlier c'est a dire en flamenc van putierseepe" en
ARA, RK, Nr. 14358, f. 47 v": "De Lijskin tGrushers laquelle fu pourtraiz en la franeque ve-
rité er banni ung an hors la dite vilJe sur ung mernbre et lui donnanr titele van habreyscepe".
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van een percentage van de inkomsten van de prostituees in ruil voor
eventueel huisvesting en andere diensten. De lichte straf, die in contrast
staat met de tienjarige verbanning en waarbij de dader bovendien nog
in aanmerking kwam voor compositie, wijst er op dat het wellicht om
een lichte vorm gaat.

Zelfs de badstoven, een over het algemeen goed geïnstitutionaliseerde
vorm van prostitutie en één die zijn plaats kende in het stedelijke weefsel,
bleken niet vrij van vervolging. In Ninove werd de uitbaatster van een
badstoof in 1440 veroordeeld wegens het houden van een bordeel. De
uitbaatster kreeg dezelfde veroordeling en ook de compositiesom lag
in de lijn van de andere composities." Het gaat hier echter om een
uitzondering, nergens anders werden bad stoven of uitbaters ervan
door de baljuw vervolgd. Hoewel we over geen gegevens over de
omstandigheden van de veroordeling beschikken, kunnen we er van
uitgaan dat het hier gaat om het veroordelen van de uitwassen van de
prostitutie. Tndien de uitbaatster zich niet hield aan de stedelijke regels,
waar we helaas niet over beschikken, dan kon de baljuw haar maar
beter veroordelen als bordeelhoudster waardoor hij haar tot compositie
kon dwingen en een geldsom kon innen."

Kunnen we, gezien de permissieve politiek die de overheid voerde,
spreken van een fiscalisering van de prostitutie zoals dat ook in andere
steden reeds bleek? De gemiddelde geïnde compositiesom lag net onder
de 4 Lb. par. De variaties waren echter groot. De bovengrens lag op
21 Lb. 12 s. par. en de ondergrens op 1 Lb. 12 s. par. We moeten de
verzachtende omstandigheden die de baljuw noteerde echter met een
korrel zout nemen. Het waren eerder administratieve formaliteiten dan
dat ze de reële situatie weerspiegelen. Anders dan het geval was bij
zelfmoord zien we hier de compositiesom vaak zakken tot 40 s. par.,
of lager, in combinatie met de vermelding dat de som werd afgezwakt
veu son (tres) povre estat:" Wanneer we dit afzetten ten opzichte van
het dagloon van een metselaar uit Geraardsbergen, dat 6 gr. Vlaams
ofwel 72 d. par. bedroeg, dan zien we dat deze gemiddelde som iets
meer dan 6 daglonen van een metselaar bedroeg (40 s. par.= 480 d.

47 ARA, RK, 14290, f. 191 r": "De Margriete, tenans les estuves audit [jeu de Nieneve fu cal-
laingiée et mise a loy d'avoir tenu rnauvais hostel et jugié d'en bannir ung an hors I'eschevi-
nage dudit lieu de Nieneve".

48 Vergelijk Dupont (G.), Maagdenverleidsters. p. 55-56 waar gedurende een korte periode ook
uitbaters van badstoven werden beboet. Ze kregen daarbij dezelfde boete als de bordeelhou-
ders en de boete verwijst naar een bestaande regelgeving van de stad die evenmin bewaard
is.

49 Zie bijvoorbeeld ARA, RK, Nr. 13549, f. 207 v". De voorbeelden zijn legio.
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par.):" We kunnen ons baseren op de cijfers van Guy Dupont en Peter
Schuster dat een bordeelbezoek ongeveer een half dagloon van een
geschoold ambachtsman bedroeg." Indien we er van uit gaan dat een
prostituee deze som minstens één keer per dag inde dan kunnen we
concluderen dat de boete hoogstens een maandloon van een prostituee
bedroeg. Gemiddeld kunnen we dus spreken van ongeveer een 10% van
het totale inkomen per jaar dat werd geïnd door de baljuw. Het feit dat
verschillende van de veroordeelde bordeelhouders blijkbaar niet in staat
waren om deze sommen te betalen toont aan dat deze fiscalisering een
niet onaanzienlijke impact had op de financiën van de bordeelhouders.

Deze vele variaties die de som kende is wellicht te wijten aan het
feit dat de baljuw steeds probeerde zoveel mogelijk uit de brand te
slepen. Zoals we nog zullen zien bij het overheidsbeleid op het vlak van
zelfmoord werd dit beleid aangemoedigd door de rekenkamer. Indien
een bordeelhouder welvarender was of hij of zij had meer prostituees in
dienst dan andere dan werd de som opgetrokken. Omgekeerd werd de
som afgezwakt indien de bordeelhouders niet vermogend genoeg waren
om de gemiddelde som van 4 Lb. par. te betalen. In verhouding tot de
andere inkomsten die de baljuw verwierf, waren deze inkomsten echter
weinig beduidend. Het feit dat deze in totaal niet zo belangrijk waren
toont nogmaals aan hoe zeer de baljuw bereid was om een compositie
af te sluiten met de bordeeluitbaters. De baljuw liet de boete zakken in
verhouding tot de welvaart van de veroordeelde om toch maar te kunnen
composeren. Wanneer we in het achterhoofd houden dat de baljuw van
Aalst en Geraardsbergen een jaarwedde had van 120 Lb. par. dan wordt
het meteen duidelijk dat composities van rond de 4 Lb. pa,r., waarvan
er hoogstens enkele per jaar plaatsvonden voor wat bordeeluitbaters
betreft, onbeduidend zijn voor de kas van de baljuw. De vergelijking met
de wedde van de balj uw is niet irrelevant: de baljuw betaalde zichzelf
uit door zijn loon afte houden van zijn eigen kas. Zijn wedde werd dan
ook bij elke rekening netjes genoteerd bij de uitgaven."

Openbare orde
Nochtans had de overheid alle middelen in handen om deze bordelen
uit de stad te weren. Men kon er voor opteren om geen compositie toe
te staan. Men kon eventueel ook een zware verbanning aan de uitbaters
50 Scholliers (E.), "Lonen in steden en dorpen van Oost-Vlaanderen (XVe-XVlIe eeuw)", in:

Verlinden (C.) et al. (eds.), Dokumenten voor de geschiedenis van prijzen en lonen in Vlaan-
deren en Brabant, Deelll: XiVe-XiXe eeuw, A. Vlaanderen, Brugge, De Tempel, 1965, p.
53l.

51 Dupont (G.), Maagdenverleidsters. p. 126.
52 Van Rompaey (J.), Her grafelijk baljuwsambt in Vlaanderen, p. 165.
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opleggen. Zo bestond er immers een verbanning van drie jaar uit de stad
Aalst voor personen die de openbare orde verstoorden. Deze uitspraak
werd echter ook gebruikt bij bordeeluitbaters zoals reeds bleek uit het
geval Lijsbet Lippens. Zij kreeg een zware verbanning van drie jaar
uit het Land van Aalst ten opzichte van de normale termijn van één
jaar en de normale omschrijving van het schependom Aalst in plaats
van de kasseirij . Te Aalst dook deze straf een eerste keer op in het
jaar 1460.53 Ze zou vervolgens blijven bestaan, naast de gebruikelijke
verbanning van één jaar. Dit kan wijzen op een strengere bestraffing
van overheidswege maar zoals in het geval van Lijsbet is aangetoond,
werd ook deze bestraffing vlot gecomposeerd, zelfs bij herhaling. Uit
het woordgebruik op zich en de vermeldingen van wat we verzwarende
omstandigheden kunnen noemen, kunnen we geen duidelijk verschil
met andere zaken opmaken. De baljuw van Ninove was vaak minder
spaarzaam met informatie omtrent de verschillende zaken. Ook hij sprak
soms verbanningen uit van drie jaar uit, in zijn geval verbanningen uit
de heerlijkheid van Ninove. De redenen voor deze zwaardere bestraffing
zijn divers. In tegenstelling tot in Aalst en Dendermonde sprak hij
zelfs een zwaardere verbanning uit voor een recidive.>' Uit de overige
zaken blijkt dat de baljuw vooral de uitwassen wou aanpakken en dan
vooral die gevallen waar de zogenaamde bonnes gens last van hadden.
De gevallen waar er meer informatie beschikbaar is, liegen er niet
om: estre rioteux, desho(n)neuré les enfans des bonnes gens, d'avoir
tenu maulvais et indecent hostel de gens mariez et des enffans [ ...} des
bonnes gens, enz. 55

Gaat het hier om een strenger beleid? Het lijkt aannemelijk wanneer
we twee composities vermelden uit 1481. Twee weduwen werden in
dat jaar vermeld in de baljuwsrekening van Aalst en Geraardsbergen,
niet omwille van een deshonneste hostel maar omwille van het leiden
van een deshanneste vie, omdat ze leven van het plaisir entre homme
53 ARA. RK. Nr. 13553, f. 97 v": "Item Corrnille Merghaert el sa femme banni chacun trois ans

hors le pays d' Alost que d' avoir tenu mais hostel aiant herbergié gens mariés avec autres
sens"

54 ARA,' RK, Nr. 14288, f. 1521'°: "Bette sKelelbuters fu jugié de bannir III ans hors de la sei-
gnorie de ie(ne)ve pour ce que aultïre) fois avoit esté bannie de tenir malvez bostel de fe(m)
mes mariés el d'aultres".

55 ARA, RK, Nr. 14290, f. 85 v": "De Aliisse Sweenders el sa fille lesquels en la francq(ue) ve-
rité tenue a Nieneve ou mois de March l'an millille XXVIII furent pourtrais et accuséz d'es-
tre rioteux et re belles en leur voisinage et semblablement d'avoir tenu indecent hostel", ARA,
RK, f. 105 r": "De Eiizabeth Stevemins laquelJe en la dite franque verité fu poutraité et ac-
cusée d'avoir tenu indecent hostel et d'avoir deceu et desho(n)neuré les enfans des bonn(es)
gens et pour ee jugié a ba(n)nir trois ans hors la dicte viIJe et seignour(ie) de Nieneve" en
ARA, RK, l4290, f. 3 1'0: "De Aquete Frans laquelle en la francque verité tenue a ieneve
ou mois de march darr(ain) passé fu jugié a ba(n)nir trois ans hors la ville et seignoir(ie) de
Nietnejve davoir tenu maulvais el indecent hostel de gens mariez el des entfans el messaiges
des bonn(es) gens''.
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et femme. In het eerste geval werd geen termijn van verbanning
genoteerd, in het tweede geval ging het om een verbanning van drie
jaar uit het Land van Aalst." Verder zijn er geen veroordelingen voor
de prostitutie op zich." Het kan wijzen op een aanzet tot een strengere
aanpak. Het lijkt ons echter waarschijnlijker dat het slechts om een
strenger beleid gaat om de uitwassen van de prostitutie af te straffen.
Gezien het feit dat de zware verbanning in Ninove werd gebmikt tegen
vooral ordeverstoringen en de parallel met de straf die zoals we weten
stond op het verstoren van de openbare orde, lijkt dit het doel te zijn
van deze zwaardere straffen. Gezien het feit dat de baljuwsrekeningen
geen informatie geven over de omstandigheden van de veroordeling
is het onmogelijk om hierover een definitieve uitspraak te doen. Als
verzwarende omstandigheid werd er immers vaak gewezen op het feit
dat er heel wat overlast was voor de omgeving. Zeker wanneer dat
in een zogenaamde 'goede buurt' was, kwamen daar klachten van de
buurtbewoners van zoals blijkt uit de getuigenverhoren na de vechtpartij
waarbij de prostituee Maeyen Staeyen betrokken was (cfr. infra)." De
baljuw moest dan ook verschillende keren optreden tegen vechtpartijen
en diefstallen waar prostituees of stoofuitbaters bij betrokken waren."
Uit het beperkte aantal venneldingen kunnen we geen conclusies
trekken over een langere termijn maar een verhoging van de druk op de
openbare orde kan de oorzaak geweest zijn van een scherper toezicht
op de prostitutie.

Dat de verklaring van de zwaardere verbanning van drie jaar in deze
verstoring van de openbare orde ligt wordt duidelijk wanneer we de
veroordelingen van Trude Lanchals bekijken. Zij werd in 1414 een jaar
verbannen uit Ninove voor het houden van een bordeel, een straf die
de baljuw uiteraard composeerde, gezien haar armoede, voor slechts
40 s. par.60 Twee jaar later werd ze nogmaals verbannen maar deze

56 ARA, RK, Nr. 13554, f. 158 r": "De Jacquemine, vesve Jerornme Morin, la quelle estoit sou-
peconnée d'avoir esté el mené deshonneste vie pourquoy il en vient de plaisir entre homme et
fcmme quie seroit le ban" en ARA, RK, 13554, f. 158 r": "De Janne [... ]Ia quelle pour avoir
esté pareillement de deshonneste soie parquoyen vient des plaisir entre horrune et fernme fut
bannie III ans hors du pays d' Alost." .

57 Er zijn wel meerdere vermeldingen van deshanneste vie maar het gaat hier zowel om mannen
als om vrouwen. Bovendien lijken we uit verschillende zaken te kunnen afleiden dat het hier
gaat om verschillende vormen van seksuele losbandigheid zoals concubinage en niet nood-
zakelijk prostitutie.

58 SAA, Fonds oud archief van de stad Aalst, Nr. 860, f. 67 vO-f. 68 ro.
59 Zie bijvoorbeeld ARA, RK, NI'. 13551, f. 23 r".
60 ARA, RK, Nr. 14289, f. 205 r": "De Trude Lanchals la quelle fu peurtraite et accusée en la

darr(ain) francque verité tenue audit lieu de Nieneve de tenir malvais hostel et pour ce jugié
a bannir ung an hors de la seignorie de Nieneve quitié ledit ban a la priere de bonn(es) gens
vell que elle est povre femme pour XL s.".
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keer drie jaar omdat ze spanningen veroorzaakte in haar buurt." Het
houden van een bordeel komt deze keer niet voor in de uitspraak. Uit
het gewoonterecht van Aalst blijkt inderdaad dat er op het verstoren van
de openbare orde een verbanning van drie jaar stond." Het was wellicht
vooral deze overlast waarmee de omwonenden worstelden en die ze
aanklaagden bij de 'vrije waarheden', en niet zozeer de prostitutie op
zich, laat staan het houden van een 'quade herberghe' . Het feit dat
deze zwaardere straffen pas in de tweede helft van de vijftiende eeuw
naar voor komen, schetst een vertekend beeld aangezien we enkel die
verbanningen over drie jaar kunnen identificeren waar het houden van
een bordeel ook effectief werd vermeld. Alle andere verbanningen van
drie jaar kunnen we niet identificeren als het verstoren van de openbare
orde vanwege een bordeel.. Het toont in elk geval dat de omwonenden
de overlast van de bordelen ook daadwerkelijk aanklaagden tijdens de
'vrije waarheden'.

Een repressiever beleid aan het einde van de vijftiende eeuw,
een fenomeen dat Guy Dupont met een fin de siècle-gevoel heeft
betiteld aangezien in Brugge werd opgetreden tegen de immoraliteit
van bepaalde vormen van prostitutie, kan ook hier het geval geweest
zijn." Niets wijst er echter op dat dit effectief het geval was. Nergens
wordt er expliciet verwezen naar een strengere aanpak met betrekking
tot de immoraliteit van bepaalde vormen van prostitutie. We kunnen
bijvoorbeeld verwijzen naar de moeder uit Haaltert die werd veroordeeld
als uitbater van een bordeel waarin haar twee dochters werkzaam
waren. Noch uit het discours van de baljuw, noch uit de afhandeling
van de zaak blijkt een strengere aanpak of een veroordeling van deze als
immoreel beschouwde vorm van prostitutie." Zonder extra informatie
over de omstandigheden van de veroordeling is het echter moeilijk om
hierover uitspraak te doen.

4.3. Zelfmoord

Meedogenloze geldhonger
In de baljuwsrekeningen kunnen we op drie verschillende plaatsen
informatie vinden over zelfmoord. De eerste vorm waaronder de

61 ARA, RK, Nr. 14289, f. 214 v": "De Trude Lanchals laguelle fu pourtraite et accusée en la
dite francg verité de faire tenseries en sa voysinage et pom ce jugié a bannir III ans hors de
la dite seignourie pour ce quc aultrefois elle ait esté barmie ung an le laissa composer pour ce
qu'elle est tres povre femme el que a palnes elle n'a de quoy vivre pour XXXIII s.".

62 Lirnburg-Stirum (Th.) de, Coutumes des deux villes et pays d'Alost, p. 450.
63 Dupont (G.), Maagdenverleidsters. p. 70-80.
64 ARA, RK, Nr. 14288, f. 113 [0: "Bette sGrut(er)s fu ba(n)nie un an hors de la terre de

Haeltïer)t de tenir malvais bostel de ses deux Blies qui sant folies tenues. Pais dudit ban pour
ce qu'elle est tres povre fe(m)me et qlle la cause et title de son ban fu pour ses filles qu'elle
herbergoit pour: XLVIII s."
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zelfmoord voorkomt in de rekeningen is net als bij andere misdaden de
compositie. De nabestaanden konden immers een compositie afsluiten
met de baljuw om zo de terechtstelling van het lijk te voorkomen
en eventueel toestemming te krijgen om het IUk te begraven. Deze
composities vinden we het meest terug in de categorie diverses
aventures. De twee andere vormen waaronder het voorkomt zijn eigen
aan de in de laatmiddeleeuwse samenleving als misdaad geformuleerde
zelfdoding. Zoals gezegd bestond de straf uit twee delen: enerzijds de
confiscatie van de goederen van de zelfmoordenaar en anderzijds de
terechtstelling van het lichaam. De confiscatie gold niet voor iedereen:
de inwoners van Aalst waren vrijgesteld van confiscatie. De poorters
van Dendermonde waren dit ook, maar slechts vanaf 1477. Bovendien
beschikken we over geen enkele zaak die dateerde van na het verkrijgen
van dit privilege. De confiscatie werd uiteraard bij de inkomsten
gerekend en meestal ingeschreven in een aparte post confiscations, de
terechtstelling van het lichaam bracht kosten met zich mee die, vaak in
zekere mate gedetailleerd, werden beschreven bij de uitgaven van de
baljuw.

Ten opzichte van prostitutie zijn de financiële belangen bij zelfmoord
veel groter. Dat hangt voornamelijk samen met de confiscatie, waar de
privileges dat niet verhinderden. Het confisqueren van de goederen kon
behoorlijk wat opbrengen voor de baljuw, uiteraard afhankelijk van de
welvaart van de zelfmoordenaar. Bovendien kon de baljuw trachten de
nabestaanden een compositie op te dringen. In dat geval was het devies
van de rekenkamer zoals gezegd: alzo vele as hij zoude eonen gecrighen.
Hoeveel dat bedroeg was afhankelijk van een aantal factoren. Het
belangrijkste was natuurlijk de welvaart van de nabestaanden. Hij kon
slechts zoveel eisen als binnen de mogelijkheden van de nabestaanden
lag, aangezien een compositie een onderlinge overeenkomst inhield.
Ten tweede was de baljuw afhankelijk van in hoeverre de nabestaanden
bereid waren grof geld op tafel te leggen om zo een groter deel van de
terechtstelling afte kopen. Men kon er voor opteren om slechts de duur
van de terechtstelling in te korten. Na de sleping van het lichaam bleef
het immers enkele dagen en nachten openbaar hangen zodat iedereen de
schande kon vernemen. Meer vermogende nabestaanden konden echter
de terechtstelling in zijn geheel afkopen. Een laatste mogelijkheid was
de compositie om de zelfmoordenaar alsnog te mogen begraven in
gewijde grond. Het spreekt voor zich dat het bedrag hoger lag, naarmate
de nabestaanden bereid waren om een groter deel van de bestraffing af
te kopen.
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Wanneer Johan Stratinc in 1428 zichzelf had verdronken in de
grachten van de stad dan waren de nabestaanden er als de kippen bij om
de baljuw duidelijk te maken dat de inwoners van Aalst het privilege van
1414 van Jan zonder Vrees genieten en aldus vrij zijn van confiscatie. De
baljuw, die door dat privilege behoorlijk wat inkomsten misliep, zag af
van de terechtstelling en stond de familie en vrienden toe het lichaam te
begraven. Hierdoor kon hij alsnog inkomsten verzamelen: de vrienden
en magen betaalden maar liefst 84 ponden voor deze compositie.v'
Wanneer Katerine Martins zich ophing dan betaalden haar vrienden
zelfs 100 ponden om haar lichaam te mogen begraven= Adriaen van
Asterbeke, die zichzelf de keel oversneed in 1463, kreeg postuum de
steun van de schepenen van Geraardsbergen, aangezien hij jarenlang
dienaar was geweest van de stad. Zij kwamen hun trouwe dienaar een
laatste keer steunen door zijn zaak te bepleiten bij de baljuw. Deze ging
ermee akkoord om het lichaam niet terecht te stellen en hij stond ook de
begraving toe. Hij zag ook af van de confiscatie. Op dat moment kwam
het echte motief van de baljuw naar boven. Van de roerende goederen
die hij had geconfisqueerd kon hij amper de schulden betalen die
Adriaen bad opgebouwd. Om zichzelf de moeite te besparen probeerde
hij vervolgens het maximale eruit te halen: hij schold de terechtstelling
kwijt en hij liet de geconfisqueerde goederen terugkopen door de
nabestaanden. Gezien de schulden waren zij uiteraard niet in staat veel
te betalen, het leverde de baljuw 60 ponden Op.67 We kunnen ons niet
van de indruk ontdoen dat de baljuw meer begaan was met het feit dat
hij enkel schulden kon confisqueren dan met het feit dat het om een ex-

65 ARA, RK, Ir. 13550, f. 187 v": "De Gille Willems dit de Raffelghem et Syrnon Meestrejans,
cornme parens et amis de feu Jehan Stratinc qui par desesperaeion esroit party de son lit et lui
laissié cheir es fossez de la ville ou il fu trouvé mort et noyé aux quelz parens apres ce qu'ilz
avoient fait app(ar)oir au bailli que les bourgois a bourgesses demorans et alant de vie a tres-
pas en lad(it)e ville sont franc en confiscation de biens tant de conspiracion comme autrement
de quelque fait ou delict quilz comrnettent par vertu de certeins previleges nouvellernent et du
terups de feu de noble memoire le duc Jehan, derain trespassé. cui dieux pardonist, acquisés
par les eschevins, manans er babirans dalest. Fu accordé de lever el enterter ledit noyé sens
en feire justice comme en tel cas eu sr appartenu moyennant quilz payerent dudit ottroye et
Iicence au proufit de monsieur veu la faculté des biens de lui de mouvez et qu'il n'avoit nulz
enfans ne prochains amis de linage la sornme de VII Lb. g. qui valent IIIl" rUI Lb.".

66 ARA, RK, r. 13552, f. 22 v": "De Katerine Martins , fernrne de feu rnaistre Adriaen le Mets,
laquelle se pend par desperacion prins en grace par ce que le bailli accordoit aux amis dicelle
terre pour I'enfoiier et aussi par ladvis de mess. des comptes comme appartient par leur ce-
dule pour C Lb.".

67 ARA, RK, Nr. 13553, f. 196 v": "De Adriaen van Asterbeke lequel par desperacion coupa
Iiniersive la gorge et pour quoy ledit bailli ou nom de mons. mist main a ses biens meubles et
cathelz et avoit l...J de faire pendre le corps en une forcque rnais a la priiere des eschevins de
Grarnont et autres bonnes gens veu que ledit Adriaen avoit esté longtemps serviteur de la ville
et aJors c'estoit le bailli sentant aussi quil devoit beaucoup de debtes qu'il eu st soulx paier
desdis cathelz fist consentement pour I'onneur de la ville de laissie faire ledit corps enterré
et laissa rachatter lesdit meubles et cathels avecq la charge de debtes tout ensemble pour la
somme de LX Lb.",
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dienaar van de stad ging. Na de zelfmoord van Johan Losscart, die zich
in Aalst in een waterput had gegooid, was de baljuw zo nobel om af te
zien van de terechtstelling. Hij deed dat uit medelijden met de kleine
kinderen die de zelfmoordenaar achterlaat en gezien het feit dat deze
altijd een goede burger was geweest en dat de zelfmoord een gevolg is
van eenfaulte de sens. Aangezien zijn vrienden vroegen om afte zien
van de terechtstelling liet hij het lijk begraven pour l 'onneur de ses
amis et parens. Die vrienden moesten, ondanks de vele verzachtende
omstandigheden met 320 Lb. par. over de brug komen."

Tot wat de baljuws in staat waren, blijkt pas wanneer een gegoede
inwoner van Ninove zich in de Dender wierp. Helaas voor de
nabestaanden van Roeland van Compostelle, die in 1416 schepen was
geweest van Ninove, hadden de schepenen van Ninove geen vrijstelling
van confiscatie gekocht van de graaf." Gezien de schande die het
zou betekenen voor de schepenbank van Ninove wanneer een oud-
schepen publiekelijk zou terechtgesteld worden, mocht de weduwe de
terechtstelling afkopen voor 168 ponden, die ze in twee termijnen mocht
betalen, de eerste in januari 1419, de tweede in mei van datzelfde jaar,"
De confiscatie werd eveneens uitgesteld tot in mei." Gezien het erfrecht
in deze gebieden had de baljuw slechts recht op de helft van de roerende
goederen van Roeland. De tegoeden die Roeland nog had, samen met
de roerende goederen van zijn verblijfplaats, brachten voor de baljuw
192 ponden op. Ook hier stond hij de betaling toe in twee termijnen, de

68 ARA, RK, Nr. 13557, f. 2 r": "De Jehan Losseart lequel par desperation et par temptation
de I'ennemy s'estoit noyé en ung puis d'eauwe par quoy le bailly avoit droit et puissance de
mettre le corps a justice mais aiant regard, consideration et pitié sur l'advenue du cas et sur
les petiz enfans demourez apres lui aussi qu'il avoit esté tout son tomps ung bon preudho(m)
me et ho(m)me de bien. El mesmement que les amis [f. 2 vOl de lui requisrent grace en lieu
de regeur de justice, considerant aussi que icellui cas estoir advenu par faulte de sens. Illeur
laissa ledit corps fonir en terre pour l'onneur de ses amis el parens en prenant au prouffit de
mons(igneu)r la so(m)me de IJl' XX Lb.".

69 Vangassen (H.), Geschiedenis van Ninove, Ninove, De Toren, v. I, 1949, p. 614.
70 ARA, RK, Nr. 14289, f. 253 r": "De la vesve et hoirs de feu Rolland de Compostelle lequel

par maise desespaure se noya et prynst sa vie parquoy ledit bailli [... l avoir fait justiciier
le corps par lelie justice que ad ce appartient pais pour tant que ledit Rolland en son vivant
tu eschevin de la ville de Nieneve el que la loy d'icelle ville en eUSIen blamé el vituperé le
bailli a la tres iristante pryere desdiz eschevins pour bonne prestacion par luy faire pour la
dius d'iceulx eschevins affin que ne luy porlast [... l aucuns pour advenir a la confiscacion
des biens demourez apres luy fist composicion et cessa de faire faire le dite justice pour et
parmy Ie pris et sornme de JTTJxx ecuronnes d'or a payer la moitye a ce pr(ese)nt compte et
I'aurre moitye au compte de may aprez ens(ieven)t pour ce ycy pour ce p(rese)nt compte XL
conrennes que valen IIIIxx IIII Lb.". Zie ARA, RK, Nr. 14289, f. 256 VO voor het tweede deel
van de betaling.

71 ARA, RK, Nr. 14289, f. 253 r": In margine: "I rem de la confiscacion des biens dudit biens
dudit feu Rollancl seracernpre au compte ensïuivant) er aultrement pour confiscacion d'aultre
biens neant."
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eerste in mei, de tweede in september." De weduwe, die intussen reeds
360 ponden had betaald om de schande te vermijden en om de helft
van de gemeenschappelijke eigendom die ze had met haar echtgenoot,
waaronder het huis dat ze bewoonde, niet in vreemde handen te zien
overgaan, was stilaan in een financiële nachtmerrie beland. Alsof dat
nog niet genoeg was, wilde de baljuw vervolgens een kwart van een
huis confisqueren, aangezien Roeland slechts de helft van het huis in
eigendom had, alsook een bunder en 36 roeden grond, iets meer dan 1,3
hectaren, in Denderhoutern." Het kwart van een huis kocht de weduwe
zelf terug en ze kreeg, door tussenkomst van de schepenen, uitstel van
betaling tot de volgende rekening pour les tres grans charges quelle a
a soustenir tant pour la solucion des payemens devant declairé comme
en pluis(ieur)s aultres mainetmen)s. Het medelijden dat de baljuw op
aangeven van de schepenen ten toon spreidde, viel echter licht uit.
Op de grond in Denderhoutem had de weduwe immers een erfrente,
maar die wou de baljuw haar weigeren om die te noteren in de eigen
rekening." Het kwam uiteindelijk tot een proces voor de schepenbank
van Ninove waarop de weduwe haar gelijk kreeg. De laatste inning,
van de verkoop van de grond en van het kwart van het genoemde huis,

72 ARA, RK, Nr. 14289, f. 256 v": "De la vesve et hoirs dudit feu Rolland de Cornpostelle pour
certaines debtes a luy deues montans a la sornme de seze livres de groz peu plus ou mains
desquelles monseigneur doit avoir et lever la moitié ass(avoir) huit livres de groz mais pour
tant que icelles debtes n'a encore esté reeeu que environ la moitié et que les personnes gui
les doivent de pluis(ieur)s parties ont long terme et jour de paier parquoy on ne les peut en-
core exsecurer. Receu pour la moitié de la part de monseigneur XLVIII Lb.". ARA, RK, Nr.
14289, f. 257 r": "Item de la dite vesve et hoirs dudit feu Rolland pour la moitié des meubles
et catelz de l'ospice d'icellui Rolland confisquiez envers mondit seigneur lesquelz en prince
des eschevins de la ville de Nieneve par certaines personnes commis par leur serment a pri-
sier telz biens et de semblable condieion furent taxez et prisiez a la SOIUmede huit livres de
groz pour la part de monseigneur dont la dite vesve avoit et a obtenu jour a paier les quatre
livres de groz a ce present compte et aultres quatre livre au compte de septembre ens(uivent).
Pour ce ycy pour ce compte IIII livres de groz qui valent XLVIII Lb.". Voor het tweede deel
van de betalingen zie ARA, RK, Nr. 14289, f. 267 v",

73 I bunder kwam overeen met 400 roeden, waarmee de totale oppervlakte op 436 roeden komt.
Een roede kwam overeen met 0,00307456 wat de totale oppervlakte op 1,34050816 brengt.
Zie Vandewalle (P.), Oude maten, gewichten en muntstelsels in Vlaanderen, Brabant en Lim-
burg, Gent, Belgisch centrum voor landelijke geschiedenis, 1984, p. 61.

74 ARA, RK, Nr. 14289, f. 257 r": "Item si est yssu a mondit seigneur le quart de la maison
(pour ce qu'il navoit que la moitié en ladite maison) la le dit feu Rolland souloit demourez
le quel par lesdiz jurez fu taxe et prisié a la somme de trois livres de groz et ainsi est vendu
a la dite vesve dont pour les tres grans charges quelle a asoustenir tant pour la solucion des
payemens devant declairé comme en pluis(ieur)s aultres maine(men)s le dit bailli a la priiere
des eschevins de Nieneve et aussi par consideracion de ce que dit est luy a consenty jour de
paier au cornpte de jan vier proch(ain) venant et pour ce n'en est ycy compté [... l Item et
pareillernent est yssu a mortdit seigneur ung bonn ier de de terre XXXVI verge moins gissans
en la paroche de Tenrehouthem auquel la dite vesve maintient avoir sa viaige que le dit baiJli
luy veult niier, Et pour tant gLlequestion en doit advenir par loy ycelles terres ne sont encores
vendues et pour ce dicelles nest ycy compté.".
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gebeurde in november ter waarde van respectievelijk 60 en 36 ponden."
Toen Elysabeth, de zus van de zelfmoordenaar, een achterstallige schuld
kwam opeisen bij de weduwe van Roeland betaalde deze de helft van
die schuld en verwees ze haar schoonzus naar de baljuw, die immers de
helft van de bezittingen had geconfisqueerd. Volledig in de lijn van zijn
beleid weigerde die de helft van de schuld te betalen. Elysabeth spande
een proces aan voor de schepenbank die, gezien de complexiteit van
het hele dossier, zich geen uitweg wisten en haar doorverwezen naar
de schepenen van Geraardsbergen. Die schepenen verwezen haar op
hun beurt door naar de schepenbank van Gent die uiteindelijk in het
nadeel van de baljuw vonnist. De baljuw betaalde dan ook 98 ponden
en twee schellingen." De baljuw van Aalst en Geraardsbergen, die
intussen mee op de kar was gesprongen omwille van een erfrente die
de zelfmoordenaar had te Geraardsbergen, was ook gebonden door dit
vonnis en zag zijn inkomsten dalen aangezien hij een deel ervan moest
uitbetalen aan schulden. Hij hield uiteindelijk slechts zes ponden over
aan het hele voorval. 77 Wanneer we de eindbalans opmaken dan zien we
dat de baljuw van Ninove aan deze zaak 357 ponden en 18 schellingen
heeft overgehouden. We kunnen ons niet van de indruk ontdoen dat de
75 ARA, RK, r. 14289, f. 271 r": "Ainssi de la vesve de feu Rolland de Compostelle pour

le quart de la maison la ledit feu Rolland souloit demourez lequel enrre les aultres biens
dont ledit bailli a rendu compte fu confisquié par la desperacion d'iceJluy Rolland lequel
quart de mai on fu vendu a la dite vesve comme il appartient pour le compte precedent trois
livres de groz qui valent XXXV1 Lb. Item et pareillement est yssu a mondit seigneur par la
desperacion du dit Rolland ung bonn ier de terre XXXVI verges monis gi sant en la paroche
de Tenrehouthem auquel la dite vesve a obtenu par loy sa vyage et au sourplus est ledir bon-
nier de terre vendu au prouffit de monseigneur pour trois criz de moustier faiz en I'eglise de
Houthem [Denderboutem] et est demouré par la tondeille comme au plus offrant a Adriaen de
Ghinderachter pour la somme de cinq livres de gros qui valent LX Lb.". Zie ook ARA, RK,
Nr. 14289, f. 267 [0 en 267 v",

76 ARA, RK, Nr. 14289, f. 273 r": "Assavoir comme feu Rolland de Compostelia par maise
desperance se noya pourquoy ledit bailli a eu et leve comrne confisquiez tous ses biens es-
tans es metes de ses offices dont il a rendu compte ainsi qu 'il appartient et que par yceulx
comptes il peut apparoir. Et il soit ainsi que ledit fu RoUand en son vivant se obliga sur tous
ses biens et moru obligiez en vers demois(elle) Elysabeth [f. 273 vOl de Compostelle sa seur
en la somme de cent courortnes d'or comme il est apparu par certaine obligarion soubz son
seel et aussi soubz le seel de prevost de I'abbié de Nieneve que la dite demois(elle) Elysabeth
en eut pardevers elle. Par la quelle obJigacion elle est venue demander sa dite debte dom la
vesve dudit Rolland se deffendi de payer plus que la mpoitié d'icelle pour ce que elle n'a
obtenu que la rnoitié des biens. Et pour tant que ledit bailli ou norn de monseigneur se opposa
de payer aucune debte de tels ou semblables biens ainsi confisquiez s'en est rnené certaine
comtpojsition de plait avant la loy de Nieneve. Et tant oye la relacion dudit bailli a eau se de
son office et la deffence de la elite demois(elle) Elysabeth en fu procédé qlle les eschevins de
la dite ville de Nieneve jugerent qu'ilz non estoient si saiges pour donner jugement qu'ilnon
prinrent leur chief aux escnevins de la ville de Gra(n)tmom et pareillernent ceulx de Gra(n)
tmont n'en feurent si sarges qu'ilz n'en comprinrent leur chief. Assi par devant les eschevins
de la ville de Gand Iesquelz donnerent en jugement que rous les biens dudit feu Rolland
payeroyent debte et que les frais et despens fais pour la poursieute dudit plait ilz payeroient
a moitié. Par virtu duquel jugement il a convenu audit bailli payer debte selonc quantité de
biens qu'il eut levé comme confisquiez dont la part et portion monta a la somme de XXXIll
couronnes d'or et pour la moitié des frais et despens faiz pour ledit plait XXIIII escus de
Flandre montant ensemble Illlxx xvrn Lb. TIs.".

77 ARA, RK, Nr. 13549, f. 260 rO.
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baljuw in deze, en in de vorige zaken die we hier kort hebben geschetst,
een meedogenloze en onverzadigbare geldhonger had.

Zelfs de zogenaamde verzachtende omstandigheden, zoals
bijvoorbeeld ziekte, lijken maar een excuus om een compositie te kunnen
opleggen aan de nabestaanden, om op die manier uitgaven te kunnen
omzetten in inkomsten, zoals al bleek uit de vorige voorbeelden waarbij
een resem verzachtende omstandigheden van de tafel werden geveegd
door de baljuw, voor een compositie van 320 ponden. De erfgenamen
van Pieter Bonaert, die zelfmoord pleegde uit ziekte, betaalden slechts
twaalf ponden om af te zien van de terechtstelling. Dat de baljuw niet
volledig vergevingsgezind was blijkt echter uit het feit dat de bezittingen
toch werden geconfisqueerd." De lage compositiesom was misschien
eerder te wijten aan de lage welvaart van de nabestaanden dan aan een
oprechte kwijtschelding: net als anderen moesten ze betalen om af te
zien van de terechtstelling en net als bij andere zelfmoorden werden de
bezittingen van de zelfmoordenaar geconfisqueerd.

De baljuw die door een zelfmoord een perfect middel in handen
had om zijn rekeningen serieus te spijzen, kende weinig genade. Indien
iemand zelfmoord pleegde uit ziekte dan betekende dit voor de baljuw
enkel een verantwoording om een compositie op te leggen. In zijn
functie moest hij immers een keuze maken. Hij kon kiezen voor het
publiekelijk terechtstellen om zo een afschrikkingseffect te creëren
voor de hele stad, of hij kon een compositie toestaan om op die manier
zijn kas te spijzen. Dat laatste kunnen we beschouwen als een dubbel
voordeel voor de baljuw: de uitgaven voor de terechtstelling vielen
weg en werden vervangen door de inkomsten van de compositie. Bij
het nemen van een beslissing moest de baljuw een afweging maken
tussen de voordelen van de compositie en die van de terechtstelling.
Vooral het financiële aspect was daarbij van belang. Vaak hing het
af van de economisch-sociale achtergrond van de zelfmoordenaar en
zijn nabestaanden. Indien de zelfmoordenaar tot de stedelijke sociale
top laag behoorde dan waren deze vaak bereid om extra diep in de
buidel te tasten om zich de schande die aan de terechtstelling verbonden
was te besparen. Bovendien hadden zij ook het vermogen om dat te
doen. Bij de lagere sociale klassen was de situatie voor de baljuw
financieel minder interessant. Wilden de nabestaanden er alsnog goed
van afkomen dan waren ze afhankelijk van de goodwill van de baljuw,

78 ARA, RK, Nr. 14362, f. 93 v": "Item receu des hoirs de ung nommé Pieter Bonaert lequel
fu ung povre homme maiadieux de la malade Saint Jehan ou Saint Cornelle le quel quant la
maladie ly prinst chey en L1ngeuwe ou i1 noya et pOLlravo nt donné consent auxdit hoirs de
feu leurs volenté du corps receu ou prouffiit de mondit seigneur XII Lb.".
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die eventueel kon beïnvloed worden door bijvoorbeeld ziekte van de
dader. Uiteraard willen we in geen geval de indruk wekken dat het gaat
om een tweedeling waarbij de meer welstellenden konden rekenen op
een compositie en vice versa. Zoals gezegd lag de eindbeslissing van
de compositie steeds bij de baljuw die er ook voor opteren kon om
een sociaal belangrijk persoon publiekelijk terecht te stellen, omdat
de impact van een dergelijke terechtstelling op het moreel van de
stedelingen uiteraard veel groter was. Het is ons enkel te doen om het
blootleggen van de motivatie achter de beslissingen van de baljuw en
de afweging die gespeeld moet hebben bij een zelfdoding. Niet enkel
de sociaal-economische toestand hebben op zijn beslissing een invloed
gehad, ook heel wat andere factoren speelden hierin mee.

Het beleid is misschien nog het best te illustreren aan de hand van het
voorbeeld van de baljuw van Aalst. Slechts in één zaak had hij het recht
om een confiscatie uit te voeren aangezien de zelfmoordenaar buiten
de poorten van Aalst woonde." Hij leek het gebrek aan confiscaties
te willen compenseren toen hij de bezittingen van Johan Ebins uit
Haaltert in beslag trachtte te nemen. Een compositie afsluiten voor de
terechtstelling had dan niet veel zin: de inkomsten uit een confiscatie
lagen vaak veel hoger dan de kosten voor een terechtstelling. Hij kon
dan maar beter opteren voor het afschrikkingseffect die een publieke
terechtstelling teweeg bracht bij de inwoners van Aalst. Daarmee
ging hij echter zijn boekje te buiten: deze bezittingen vielen onder de
jurisdictie van de baljuw van Ninove.ê" Hij deinsde er ook niet voor
terug om bezittingen te confisqueren waarop de graaf geen recht had.
De weduwe van Martin de Cupere, die zich in 1410 in Geraardsbergen
in de Dender had geworpen, bracht de baljuw een chirograaf met een
huwelijkscontract waaruit bleek dat bepaalde bezittingen haar moesten
toekomen in plaats van Martin en die dus bijgevolg niet mochten
geconfisqueerd worden." De baljuw had hier geen oren naar en dat
konden de schepenen van Geraardsbergen niet aanvaarden. De baljuw
weigerde immers een chirograaf te erkennen die door de schepenbank
was bevestigd en dus twijfelde hij aan hun bevoegdheid. Het kwam tot
een proces voor de Raad van Vlaanderen waar de procureur-generaal
zich achter de baljuw schaarde, maar de schepenen toch gelijk kregen.
De baljuw moest de bezittingen teruggeven of op zijn minst een gelijke
waarde terugbezorgen. 82 Van de overige vier zaken waar geen confiscatie

79 ARA, RK, Nr. 13554, f. 192 v": "woendende buten der poorten van Aelst".
80 ARA, RK, Nr. 13547, f. 25 rO en ARA, RK, Nr. 14288, f. 196 r".
81 ARA, RK, Nr. 13548, f. 54 VO.

82 RAR, SAG, Nr. 324. en RAG, RVV, Nr. 2339, f. 329 [o·f. 329 VOo
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mogelijk was, ging de baljuw slechts één keer over tot terechtstelling.
In de drie andere zaken zag hij afvan executie om zijn kas te spijzen. In
Aalst was dat immers de enige manier om toch inkomsten te halen uit
een zelfmoord. In de andere steden is het beeld helemaal anders: indien
daar geen compositie werd afgesloten, kon de baljuw alsnog overgaan
tot de confiscatie.

De executie
Hoe ging deze terechtstelling nu in zijn werk? Indien de baljuw na een
zelfmoord besliste om het lijk terecht te stellen dan moest er een slede
gemaakt worden waarop het lijk werd gelegd. Twee paarden werden
gehuurd om het lijk te slepen en touwen werden gekocht voor de sleping
van het lijk en voor de ophanging nadien. Na de sleping werd het lijk
opgehangen aan een vork of een staak. Vaak werden enkele personen
betaald om het lichaam te bewaken, zowel overdag als 's nachts affin
que riens ne touchast. Het lijk bleef vervolgens enkele dagen hangen,
variërend van drie tot zes dagen." Het gevaar bestond immers dat
iemand van de vrienden of familie het lijk heimelijk zou weghalen om
het vervolgens te begraven. De executie van het lichaam werd uitgevoerd
door de beul van Gent of Brussel. Bij de kosten was vooral het salaris
van de beul de uitschieter. Het loon voor een dergelijke terechtstelling
bedroeg doorgaans twaalf ponden Parisis. De terechtstelling vond zoals
gezegd plaats op een publieke plaats, juist opdat iedereen de schande
zou zien en om een afschrikkingseffect te creëren. Het lijk van Johan
Deftinc werd getrokken vanuit Aalst au lieu a ce ordonné" Waar dit
was is ons niet geheel duidelijk. In Aalst en in andere steden werd deze
plaats wel eens aangeduid met de benaming lajustice, de executieplaats
met andere woorden." Het feit dat het lijk uit Aalst getrokken werd
kan er op wijzen dat de ophanging buiten de stadsmuren plaatsvond.
Wellicht deed men dit uit hygiënische overwegingen. In elk geval vond
de executie ook daadwerkelijk plaats daar waar de ophanging was
gebeurd en niet waar de zelfmoordenaar verbleef of vandaan kwam.
Voor de inwoner van Sluis die zich in Dendermonde van het leven
beroofde lijkt dit evident. Het is al minder evident voor de Haaltertnaar

83 ARA, RK, Nr. 13549, f. 214 v": "Item pour deux compaing(ants) qui garderent le corps dudit
despère lespace de VI jours entiers tout par nuit gue par jour affin gue nullui ny touchast" , f.
224 r": "POUI deux compaignons qui garderent le corps dudit despiré de UIl jours tant par nuit
gue jour affin que riens ne le approchast despcndirent", f. 243 r": "Pour deux cornpaignons
guie garderent Ie corps dedit despiré pour III jours et III nuiz affin gue riens ne touchast des-
pendirent et paié".

84 ARA, RK, Nr. 13549, f. 243 v",
85 ARA, RK, Nr. 14357,f.162 rO,Nr.13547,f. 25 rO,Nr. 14362,f. 139 VOo
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die zich in Aalst verhing."
Om een volledig overzicht te krijgen van het beleid van de baljuw

lijkt het ons nuttig om na te gaan in hoeveel gevallen de baljuw nu
werkelijk overging tot het executeren van het lijk. Van de achttien
gerapporteerde zelfmoorden werden slechts zeven lijken effectief ook
terechtgesteld. Zoals gezegd lijkt deze milde aanpak van de baljuw niet
meteen toe te schrijven aan een medelijden vanwege hem of een laks
beleid. Het enige waar die baljuw interesse bleek in te hebben, was
geld. Wie geld kon neertellen had de kans om deze straf af te kopen en
enkel door diep in de buidel te tasten toonde de baljuw 'medelijden'.

De confiscatie
Tenslotte bekijken we nog het, volgens Filips Wielant, tweede deel
van de bestraffing: de confiscatie. We hebben reeds uiteengezet waar
de baljuw in naam van de graaf recht op had. In hoeverre stemt dit
nu overeen met de praktijk? Door het privilege van Aalst en de
vele composities zijn het aantal confiscaties beperkt. Het ontbreekt
ons helaas aan zaken uit Aalst van vóór het privilege van 1414. De
meeste informatie krijgen we uiteraard uit de zaak van Roeland van
Compostella, zowel uit de rekeningen van inove als uit die van de
baljuw van Aalst en Geraardsbergen. Zowel roerende als onroerende
goederen werden geconfisqueerd.f Dit in tegenstelling tot wat het
onderzoek van Hannes Lowagie aan het licht bracht: in het Brugse
werden enkel de roerende goederen door de baljuw geconfisqueerd, de
onroerende werden geconfisqueerd door de algemeen-ontvanger van
Vlaanderen." Wellicht gaat het om een uitzondering zoals ook Lowagie
er één opmerkte. In andere gevallen uit het Land van Aalst blijkt dat
andere ambtenaren instonden voor de confiscatie van de onroerende
goederen, zoals bijvoorbeeld de Watergraaf. 89 Roeland van Compostelia
was gehuwd en dus zien we het erfrechtstelsel in de praktijk. Niet alle
roerende goederen van het koppel werden geconfisqueerd maar slechts
de helft." Over de grond uit Denderhoutem was de baljuw van Ninove
karig met informatie. De bunder en 36 roeden waar hij vermelding van

86 ARA, RK, Nr. 14357, f. 162 r", Nr. 13547, f. 251'°.
87 Zie bijvoorbeeld ARA, RK, Nr. 13549, f. 260 r": "pourquoy tou ses biens estoient fourfaiz

et confisquiez envers mons.", ARA, RK, NI'. 13552, f. 137 VOo "pour quoy tous ses biens es-
toient confisquez a mon tres redoubté Sire et prince", ARA, RK, Nr. 14291, f. 40 ra, "de trois
joume1s d' eritages que led it feu avoi t en son vivant" .

88 Lowagie (H.), 'Par desperacion' ,p. 87.
89 Vgl. ARA, RK, Nr. 13548, f. 7 vo_f. 8 ra en ARA, RK, r. 8189, f. 9 v".
90 ARA, RK, Nr. 14289, f. 273 1'0: "se obliga SUf tous ses biens (...] dont la vesve dudit Rolland

se deffendi de payer plus que la moitié d'icelle pour ce que elle n'a obtenu que la moitié des
biens.". Cfr. supra.
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maakt, werden volledig verkocht aan Adriaen van Ghinderachter voor
60 ponden." We kunnen hieruit echter moeilijk concluderen dat de
baljuw de onroerende goederen volledig confisqueerde. De baljuw kan
van bij de eerste vermelding rekening gehouden hebben met het feit
dat hij slechts de helft in rekening mocht brengen en bovendien kan het
proces voor de schepenen van Ninove er voor iets tussen zitten. Vaak
beperkte de confiscatie zich ook tot de roerende goederen aangezien de
zelfmoordenaar enkel roerende in bezit had."

In het beleid van de grafelijke ambtenarij om zoveel mogelijk winst
te halen uit de zelfmoorden, speelde de rekenkamer een belangrijke
actieve rol, zoals al bleek uit het advies omtrent composities in geval
van een zelfmoord. Hetzelfde kan gezegd worden over de confiscaties.
De rekenkamer was het administratieve kruispunt van het graafschap
Vlaanderen. Alle informatie kwam er samen en veel ervan werd
bewaard. De mobiele inwoners van het graafschap werden zoals gezegd
terechtgesteld op de plaats waar het lijk werd gevonden, meestal
dus de plaats waar ze de daad stelden. Dat hoefde niet noodzakelijk
de woonplaats te zijn van de zelfmoordenaars. Bij het indienen van
de rekeningen ging de rekenkamer na of er soms nog bezittingen
geconfisqueerd konden worden van zelfmoordenaars of andere ter
dood veroordeelden. De actieve tussenkomst van de rekenkamer
was misschien niet zozeer nodig om de bezittingen van Johan Ebins
te confisqueren die zich verhing in Aalst maar een inwoner was van
Haaltert, dat ressorteerde onder de baljuw van Ninove." Directe
communicatie was misschien ook mogelijk tussen de baljuw van
Ninove en die van Brussel toen Johan van Dordrecht, een schilder uit
het land van Rotselaer?', zich in Brussel verhing. De baljuw van Ninove
confisqueerde dan ook de erven." Het werd al heel wat minder evident
bij de dood van Laurens Bastin in Dendermonde. Als inwoner van Sluis,
in het verre noordwesten van het graafschap, moesten zijn bezittingen
geconfisqueerd worden door de baljuw van Sluis. Bij het indienen van
de rekening van de baljuw van Dendermonde op 19 september 1418
werd door de rekenkamer in de marge genoteerd dat de baljuw van
Sluis deze goederen moest confisqueren en in rekening brengen. Iets

91 ARA, RK, Nr. 14289, f. 253 [0.

92 ARA, RK, Nr. 14290, f. 213 vo-f. 214 v": "tous ses biens meubles et tout son avoir comme
confisquiez a mans. si trouva ledit bailli plusieurs meubles et chatheulx lesquels furent vendu
aux plus offrans".

93 ARA, RK, Nr. 13547, f. 25 ra en Nr. 14288, f. 196 ra. De baljuw van Aalst wou de bezittingen
zelf confisqueren maar de baljuw van Ninove kon dit verhinderen door een vonnis van de
raad van Vlaanderen.

94 Een heerlijkheid, direct ten noorden van Ninove.
95 ARA,RK,Nr.14291,f.40ro.
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later werd er aan toegevoegd dat de confiscatie had plaatsgevonden en
dat het werd genoteerd in de rekening van de baljuw van Sluis in januari
1419.96

Wat het overheidsbeleid met het oog op zelfmoord betreft kunnen we
dan ook besluiten dat de baljuw vooral uit was op financieel voordeel,
gestimuleerd door de rekenkamer in Rijsel, die niet enkel de baljuws
aanspoorde om er alles uit te halen wat mogelijk was, maar ook zelf
actief als spilfiguur optrad in het netwerk van de grafelijke financiële
administratie. Toch moet men rekening houden met de effectieve
terechtstellingen als afschrikkingseffect voor de stedelingen. De baljuw
moest daarbij steeds een afweging maken tussen het financiële voordeel
en het voordeel van de terechtstelling als manifestatie van de macht
van de grafelijke ambtenarij enerzijds en van de afschrikking van
een van de zwaarste misdaden die men zich in de late middeleeuwen
kon voorstellen anderzijds: het zich onttrekken aan het corporatieve
geheel van de stad en de gemeenschap. De zogenaamde verzachtende
omstandigheden, zoals ziekte, spelen enkel een rol als verantwoording
voor een compositie waarbij het enkel holle woorden lijken, het is
slechts relevant binnen het verborgen financiële discours van de baljuw
en rekenkamer.

(wordt vervolgd)

Koen Van der Bracht
Beekstraat 69

9451 Kerksken

96 ARA, RK, Nr. 14357, f. 157 r": in margine: "Soitrespondu par la bailli de lescluse des biens
qui avoit ledit Laurens audit lescluse. Ledit bailli de lescluse a repondu desdits biens en son
compte de janvier M CCCC XVill. (1419 n. st.]".
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Op de kaft is de penning van "Het Land van Aalst" (1617) weerge"even. Op de voorzijde staat
het wapenschild van de twee steden Aalst en Geraardsbergen, op de achterzijde dat van de vijf
baronieën Rode, Gavere, Zottegem, Boelare en Schorisse.
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Bij een wissel uit het bestuur 3-4

M. COCK EN R. COSYNS
Une famille notable. De familie Cosyns. Deel 1 5-54

K. VAN DER BRACHT
Prostitutie en zelfmoord te Dendermonde,
Aalst, Ninove en Geraardsbergen
tijdens de late middeleeuwen. Deel 2

55 - 88
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