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Het Land van Aalst
heeft de eer en het genoegen alle lezers van dit tijdschrift
familie uit te nodigen tot haar

Eerste

en hun

Gouwdag

op Zondag, 18 September, te Erembodegem.
10 u. Hoogmis, opgedragen in de noodkerk van O.L.V. Hemelvaart, te
Erembodegem-Centrum, door de Z.E.H. pastoor Leo Blanckaert.
Gelegenheidssermoen door de Z.E.P. Gustaaf Jozef Verhegge.
uit Erembodegem, prior der abdij van Averbode.
11 u. Jaarvergadering,
in de Volks kring, Denderstraat.
1. Openingswoord door Ir. Albrecht van Pottelberghe, lid der
Bestendige Deputatie van Oost-Vlaanderen, aannemer te
Erembodegem, voorzitter van de vergadering.
2. Welkomwoord door de h. Oscar de Cock, burgemeester.
3.
id.
door Z.E.H. Leo Blanckaert, pastoor.
4. Zedelijk jaarverslag, door Drs Jozef van Overstraeten, leraar,
voorzitter der vereniging.
5. Financiëel jaarverslag, door de h. Albert van Lul, ambtenaar,
sekretaris-penningmeester der vereniging.
6. « Een trits beroemde Erembodegemnaars », door Z.E.P. Dr. A.
van den Daele, S.J.
7. « Het ekonomisch en sociaal verleden van Erembodegem »,
door Ir. Albrecht van Pottelberghe.
8. « Erembodegem, burgerlijk en kerkelijk, eertijds », door E.H.
Valère Gaublomme, onderpastoor te Erembodegem.
13 u. Feestmaal, bij inschrijving: 100fr. te storten op de postrekening
41.45.92van onze beheerder.
16 u. Bezoek aan merkwaardigheden der gemeente, o.m. aan de textielfabriek « Cotonnière d'Erembodegem» (tot uiterlijk 18 u.).
Leiding; h. Hilloné Callebaut, schoolbestuurder.
We durven hopen dat een talrijk opkomst onzer leden de traditie der
gouwdagen onzer vereniging - telkens in een andere gemeente van
ons « Land» - van eerst af stevig zal vestigen! - V.
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Wanneer leefde
Sint Berlindis van Meerbeke?
In 1944 lieten wij een brochure verschijnen « Het leven van Sinte
Berlindis en haar vereering te Meerbeke (Ninove) of Enkele beschouwingen daarover». Niet bestemd voor de handel, werd ze slechts op
enkele exemplaren gedrukt. Ons doel was aan te tonen dat het geenszins bewezen is dat de h. Berlindis leefde. niet in de VHe eeuw, zoals
men totnogtoe algemeen aanvaard had. maar in de lXe - Xe eeuw.
Voor het eerst verdedigde Dom Renerius Podevijn deze nieuwe
stelling in een studie, getiteld « En onzer oudste dorpen in het donkerste tijdperk onzer geschiedenis. Meerbeke-Sint-Ber lindis» (1).
Professor van der Essen nam ze over in zijn artikel over St Berlindis
in « Dictionnaire d'histoire et de géographie ecclésiastiques» (2), alsook in de « Geschiedenis van Vlaanderen»
(3). 'Pater
de Moreau
schreef dienaangaande in de eerste uitgave van zijn « Histoire de
l'Eglise en Belgique » : « Il semble bien aujourd'hui qu'on doive plutöt
situer son existence [van Berlindis] à la fin du IXe siècle et au début
du Xe» (4). Op dezelfde manier drukt hij zich uit in de tweede uitgave van zijn boek (1945).
Als chronologische gegevens nopens Berlindis en haar tijd nemen
ze de volgende aan: verdediging van Oombergen door Odelard, Berliridis' vader. tegen de Noormannen, van 880 tot 891; gift van lVIeerbeke, door Odelard. aan de abdij van Nijvel. na 897; dood van Berlindis tussen 930 en 835; verheffing van haar relieken te Meerbeke,
voltooiing en wijding van een nieuwe kerk, tussen 960 en 965.
Dat dit alles op goede gronden steunt, durven wij betwijfelen. In
ieder geval kan men zich daarvoor niet beroepen op de twee voornaamste bronrien, 'letterkundige wel te verstaan, die wij bezitten over
Berlindis. namelijk haar Vita of levensbeschrijving en haar Mirakelboek (5).
De Vita. die geschreven werd gedurende de tweede helft der XIe
eeuw (6») is alleen op de volksoverlevering gegrond. De schrijver er
van schijnt het aan te duiden. Wanneer hij zijn handschrift aan zijn
vriend Geraard opstuurt, zegt hij dat hij verplicht is geweest hem
zolang op het beloofde werk te laten wachten. omdat hij geen voor(1)
(2)
(3)

(4)
(5)

(5)

Toerisme. orgaan van de Vlaamse Toeristenbond,
Antwerpen;
13e jaargang. 15 Februari
1934, n r, 4. blz. 145-152.
T. VIII. 19;~5.col. 523-525, Berlinde.
Brussel-Antwerpen,
Bdl. 1, 1936-1938, blz. 164-165.
Bruxelles, T. II, 1940. blz. 274-275.
De Vita verscheen O.m. in « Acta Sanctorum Februarii ». T. I, Antverpiae,
1658. blz. 378-381. onder de titel « Vita auctore anonymo. e sex codicibus
MSS». Het Mirakelboek.
getiteld
« Mira cu la S. Berlendis,
auctore
anonymo, ex MSS », Ibid., blz. 381-384.
Volgens Dom Podevijn omtrent 1059. Niets nochtans in de Vita laat toe
zulks zo nauwkeurig
te bepalen. Prof. Godefroid Kurth spreekt van de
tweede helft der XIe eeuw: « Biographie
nationale », Bruxelles,
T. IX.
1886-87, col. 251, Heriger.
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schrift (exemplar) bezat (7). De Vita verdient dus weinig vertrouwen, niet alleen nochtans voor de VUe eeuw, maar tevens voor de
IXe - Xe eeuw.
Het Mirakelboek of de « Miracula S. Berlendis » is ernstiger. De
schrijver getuigt dat hij het opstelde naar hetgeen hij horen zeggen
heeft, doch ook naar hetgeen hijzelf heeft gezien (8).
Het bevat drie kapittels, met de volgende titels:
1° « Merbeca a Darris vastata. S. Berlendis sepulchro et miraculis
illustrata.)} Meerbeke verwoest door de Noormannen. Vermaard
om de grafstede en mirakelen van St Ber lindis (9).
2° « SS. Berlendis, Celsae, Nonae translatio. ·Miracula.)J Verheffing
van de hh. Berlindis, Celsa, Noria. Mirakels (10).
3° « Variae ad S. Berlendis tumulum curationes ». Verschillende genezingen bij het graf van St Berlindis (11).
We zullen hier vooral over het Mirakelboek handelen. Achtereenvolgens zullen wij onderzoeken wie, naar we menen, de schrijver er
van is en wanneer het werd opgesteld. Dat zal ons toelaten meer dan
een interessante gevolgtrekking daaruit te maken.
I. De Opsteller

van het Mirakelboek.

Nadat de schrijver zijn bronnen heeft aangeduid, te weten wat
hij heeft horen zeggen en zelf gezien heeft, begint hij zijn verhaal
volgenderwijze:
« Daar was een Frederik, onder wiens beheer de
gemeenschap van Nijvel stond, behalve de abdis. Zij immers gebood
aan allen. Toen Frederik gedurende zijn proosdij, met de toestemming van de abdis, het gebied over Meerbeke had en de door de
Denen vernielde plaats herstelde, bereidde hij te Meerbeke een boek
van grote waarde, dat hij bestemde voor zijn andere kerk. Doch God
belette hem zijn besluit uit te voeren. Wanneer het boek over de verdiensten van de h. Berlindis naar de bestemde plaats verzonden was.
had de tekst een Griekse vorm aangenomen. Dat vernemende, begreep de omzichtige man dat het boek over de h. Maagd aannemelijk
was, maar dat er een fout bedreven werd. Hij erkende zijn schuld,
-deed het handschrift terugbrengen en legde het weerom in de heilige
plaats. Aanstonds kreeg de tekst zijn oorspronkelijke vorm terug » (12).
Lucas d'Achery-Johannes
Mabillon. « Acta Sanctorum
ordinis S. Be nedicti. Saec. III, pars prima ». Luteciae Parisiorum,
1672, blz. 16.
(8) Acta Sanctorum
Februarii,
I, blz. 381, nr. 3. Zo luidt het: « Revertamur
ad ea quae multorum relatione fidelium didicimus et nos ipsi conspeximus».
(9) Ibid., blz. 381-382, n. 1-7.
(10) Ibid., blz. 382-383, n. 8-11
(11) Ibid. blz. 383-384, n. 12-17.
(12) Ibid., blz. 381, n. 4. We vertalen zo letterlijk mogelijk de Latijnse tekst.
In 't bizonder vestigen we de aandacht op de volgende woorden van dit
citaat:
« Hic [FredericusJ
cum in praepositura
sua, Merbeccensi
vico,
dominae assensu abbatissae, praeesset, eumdemque ab impiis destructum
Danis locum repararet ... ».
In zijn artikel over St Berlindis in « Dictionnaire
d'histoire et de géographie ecclésiastiques
», T. VIII, 1935, col. 523-525, schrijft prof. van der
Essen dat, na de dood van de heilige (volgens hem tussen 930 en 935), een
(7)
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Wat er waar is van de tekst verandering van het boek, laten wij
onbesproken. Doch we menen dat de aangehaalde woorden ons de
opsteller van het Mirakelboek leren kennen. Het boek van Frederik
handelde over St Berlindis. Het Mirakelboek, dat we bezitten, doet
het insgelijks. Beide werden te Meerbeke geschreven. De opsteller
getuigt het voor het boek van Frederik. In het Mirakelboek, wanneer
de schrijver de genezing van een door de duivel bezeten man uit Denderwindeke verhaalt, zegt hij dat deze parochie aan de zijne
grenst (13).
Na de passus over Frederik vangt het Mirakelboek aanstonds' de
opsomming der wonderdaden aan met de volgende woorden: « Eadem
quippe aetate ... », omtrent dezelfde tijd (14). Zo wordt ongetwijfeld
aangeduid dat er nauw verband bestaat tussen het leven van Frederik en de beschreven voorvallen. Trouwens. wat zouden die inlichtingen over Frederik en zijn boek hier komen doen. indien ze niets te
maken hadden met het Mirakelboek zelf?
Wij menen dus daaruit te mogen afleiden dat hoogstwaarschijnlijk de opsteller van het Mirakelboek Frederik was, algemene proost
van Nijvel, die. met de toestemming van de abdis, enige jaren te
Meerbeke verbleef, om te herstellen wat de Noormannen er vernield
hadden.

11. Wanneer

het Mirakelboek

geschreven

werd.

Het komt vreemd voor dat het Mirakelboek de Vita van St B;rlindis niet schijnt te kennen. In ieder geval vermeldt het ze niet of
zinspeelt het niet op iets dat er in verhaald wordt.
Weliswaar spreekt de opsteller van de zware grafstede (sarcophagum) die men uit de grond moest optrekken. Daarvoor meende men
drie koppel ossen nodig te hebben. Doch als het werk werd aangevat,
verdween de natuurlijke zwaarte en de last bleek door een onzichtbare hand gedragen (15).
Was de Vita misschien nog niet opgesteld, toen de Miracula geboekt: werden? Wij weten het niet, zoals we ook met geen zekerheid
weten wanneer het Mirakelboek het licht zag.
Toch verleent het boek zelf enkele inlichtingen dienaangaande.
Daar is immers spraak van een blinde vrouw die te Meerbeke haar
genezing bekwam. Ze is uit Geraardsbergen, « waar op de Dender een
burcht is geplaatst» (16). Welnu, volgens de modernste geschiedschrijvers. zou Geraardsbergen omtrent 1068, én zijn naam én zijn
rentmeester
door de abdis van Nijvel naar Meerbeke werd gezonden om
het domein in bezit te nemen. Dat lezen we echter niet in de aangehaalde
tekst en elders ook niet.
(3) Ibid. blz. 383 n. 15. Zo luidt het; « parochia
nostrae
contigua, nomine
Wentica ».
(14) Ibid., blz. 381, n. 5.
(15) Ibid., blz. 382, n. 8. Wellicht was, vóór de aankomst
der Denen, de grafstede in de grond gedolven en was ze er nog niet uitgehaald.
(16) Ibid., blz. 382, n. 11. « Montis Gerardi,
ubi supra Tenerurri castrum est
locatum ».
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burcht gekregen hebben (17). Zo zouden wij daaruit mogen besluiten
dat de Miracula niet vóór 1068 werden opgesteld.
Zelfs duidt het Mirakelboek misschien nog meer aan. Het onderzoek van de relieken van St Berlindis, dat de opsteller zeer nauwkeurig beschrijft, woonde hij hoogstwaarschijnlijk
bij. Ziehier hoe
hij het verhaalt :
Daar de relikwiekast in slechte staat was, vroegen de Meerbekenaars aan de bisschop van Kamerijk om de stoffelijke overblijfsels
van de heilige in een nieuw schrijn te mogen plaatsen. Door ziekelijkheid weerhouden, stelde de kerkvoogd de abt van de St-Ghisleenabdij
en landde ken Bonus aan om hem te vervangen. Op 9 September
kwamen de afgevaardigden van de bisschop te Meerbeke aan. In het
bijzijn van bevoegde getuigen openden zij de reliekenkast, waaruit
een hemelse geur opsteeg. Ze vonden er, in een hertevel gewonden,
een schedel en drie gebeenten. De schedel en een gebeente waren
de stoffelijke overblijfselen van St Berlindis. Welke de twee andere
zijn, weten we niet, zegt de schrijver, en hij vo gt er heel wijs aan
toe: we zullen het aan de Heer overlaten. Men beweert nochtans (ut
aiunt) dat het de gebeenten zijn van twee personen die Celsa en
Nona werden genoemd. In een hoek zagen de onderzoekers een kistje
staan. Het bevatte de ledematen van een zuigeling,' behalve het
hoofdje. Er wordt verteld (ferunt), zo zegt de opsteller, dat het de
ledematen zijn van een onnozel kind (Innoc ntis) (18).
Wat ons meest treft in dit verhaal, is dat de schrijver zo goed
weet te bepalen wat het onderzoek van het oude schrijn opbracht. De
Vita, alleen op de volksoverlevering gesteund, spreekt niet van de
vinding van de gebeenten die men aan Celsa en Nona toeschreef, noch
van het kistje met de ledematen van het kindje.
Daaruit menen wij te mogen afleiden dat de opsteller van het
Mirakelboek hier verhaalt wat hijzelf gezien heeft en bijgewoond. Hij
vermeldt een ziekelijke bisschop. Die moest dus nog in leven zijn
tijdens de verplaatsing der relikwieën van St Berlindis. Welnu, we
weten dat Lietbert, bisschop van Kamerijk vanaf 1051, stierf op
23 Juni 1076, na drie jaar ziekte (19). Daar het Mirakelboek niet kon
geschreven zijn vóór 1068, is het hoogstwaarschijnlijk van hem dat
-hier sprake is.
Het komt ons dus heel aannemelijk voor dat de Miracula van
St Berlindis werden geboekt na 1068, doch vóór 1076.
lIL Onze conclusies.
Wat we hierboven mededeelden laat ons toe degelijke besluiten
te maken aangaande de tijd waarin St Berlindis zou geleefd hebben.
1. Het lijdt geen twijfel dat de goederen die Odelard te Meerbeke
bezat, aan de abdij van Nijvel niet werden geschonken na de
invallen der Noormannen. Terwijl Odelard Oombergen zou bezet
(17) Victor Fris, Geschiedenisvan Geeraardsbergen.
Gent, 1911, blz. 29.
(18) Acta SS Februarii, l.c., blz. 382. n. 8.
(19) « Gesta Ponttricum Cameracensium»
in « Monumenta Germaniae historica Scriptorum mediiaevi », T. VII, 1925, blz. 497.
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en verdedigd hebben; van 880 tot 891 (althans volgens Prof. van
der Essen), vernielden de Noormannen gans Meerbeke. Aan herstellingen dacht men slechts, volgens het Mirakelboek, vele jaren later.
Het valt dan niet te verwonderen dat koning Zwentibold in zijn
oorkonde van 897 de goederen van Nijvel te Meerbeke niet vermeldt (20). Ze waren immers met de grond gelijk gemaakt. In dat
geval zou Odelard ongetwijfeld een schone gift aan Nijvel hebben
gedaán!
2. Dat Berlindis stierf tussen 930 en 935,is op niets gegrond. Waar zou
ze de zeventien jaren na de dood van Odelard overgebracht hebben? In de puin en van Meerbeke misschien? Zij was het toch niet,
noch Odelard, die te Meerbeke herstelden wat de Denen er vernietigd hadden.
3. De verheffing van de relieken van St Berlindis kon niet plaats
gegrepen hebben tussen 960 en 965. Uit het Mirakelboek blijkt dat
de schrijver ze bijgewoond heeft. De vermelding van Geraardsbergen en zijn burcht in een daaropvolgend nummer laat vermoeden
dat het Mirakelboek niet werd opgesteld vóór 1068.
4. De voltooiing en wijding van de nieuwe kerk te Meerbeke plaatst
men tussen 960 en 965, waarschijnlijk omdat in een oorkonde van
keizer Otto I, in 966, gezegd wordt dat een zekere Goisinar de
hoeve van Meerbeke aan de abdij van Nijvel schonk. Doch daar is
geen spraak van kerk. Alleen staat er: « villam Merbeccam »,
hoeve van Meerbeke (21). Voor het eerst wordt de kerk vernoemd
in een oorkonde van koning Hendrik IV, in 1059 (22).
Meer weten we niet over de kerk, die na de invallen der Noormannen te Meerbeke tot stand kwam, dan dat ze tussen 966 en 1059
gebouwd werd.
5. Ongetwijfeld kan het vreemd voorkomen dat, na de invallen der
Noormannen, Meerbeke zolang zonder kerk ware gebleven. Doch
door het Mirakelboek vernemen wij dat de Denen geheel de plaats
hadden vernield. Bij hun aankomst waren wellicht de inwoners
op de vlucht geslagen of werden ze uitgemoord. Enige jaren lagen
zonder twijfel de Meerbeekse landen onbebouwd. Mettertijd nochtans kwamen enkele mensen zich wederom te Meerbeke vestigen.
Een bewijs daarvan vinden wij in het feit dat daar, in 966, een
hoeve bestond, door Goisinar aan de abdij van Nijvel geschonken.
Of dat wel een zuivere gift was, durven wij betwijfelen. Zo Odelard zijn goederen, vóór de invallen der Noormannen, aan Nijvel
had overgedragen, kan het een restitutie zijn.
Vermoedelijk waren reeds verschillende gronden opnieuw bebouwd, alvorens Nijvel zijn rechten op Meerbeke kon doen gelden.
Het ging zo gemakkelijk niet om de nieuwe bezitters daarvan te
overtuigen. Misschien was de teruggave van de hoeve, die Goisinar
op de grond der abdij had opgericht, een eerste succes dat Nijvel
behaalde. Waarschijnlijk werden dan opnieuw broeders en zusters

(20) Miraeus en Foppens. Opera
(21) ra., Ibid., blz. 654.
(22) ra, Ibid., blz. 510-511.

diplomatica.

T. 1., Lovanii,

172,.3, blz. 503-504.
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..

uit Nijvel naar Meerbeke gezonden om de hoeve uit te baten. En
eens dat ze daar waren, moest onvermijdelijk een kerk of kapel tot
stand komen.
•
Zo begrijpen wij hoe in 966 nog geen spraak is van een kerk te
Meerbeke, maar alleen in 1059.
6. De algemene proost van Nijvel, Frederik, kwam zich te Meerbeke
vestigen, niet om het domein in bezit te nemen, maar, volgens het
Mirakelboek. om de schade te herstellen die de Denen er aan hadden toegebracht.
Wanneer Frederik te Meerbeke verbleef, weten we niet met zekerheid. Hierboven hebben wij vooropgesteld dat hij hoogstwaarschijnlijk het Mirakelboek schreef en aanwezig was bij de verplaatsing der relieken van St Berlindis tussen 1068 en 1076.Te dien tijde
•was nog niet alles in orde te Meerbeke.
Door latere dokumenten weten wij dat de abdij van Nijvel de
grote tiendehefster te Meerbeke was. Nergens vinden wij dat na de
invallen der Noormann n de tienden haar werden geschonken. Nijvel moest dus vroeger meer goederen bezeten hebben dan deze
welke zij van Goisinar gekregen had. Maar nu waren ze in vreemde
handen gevallen. Om ze er uit te krijgen had Frederik ongetwijfeld
werk genoeg (23).
En zelfs indien hij vroeger naar Meerbeke ware gekomen en het
Mirakelboek niet had opgesteld,· toch blijft het altijd waar dat hij
zich daar vestigde om de schade te herstellen, die de Denen er
hadden veroorzaakt.
In ieder geval ware het niet te begrijpen dat een algemene proost
van Nijvel zich daarmede zou bemoeid hebben indien zijn abdij
niets had bezeten te Meerbeke vóór de invallen der Noormannen.
7. Het lijdt dan geen twijfel dat Nijvel goederen bezat te Meerbeke
alvorens de Denen er alles vernielden. Hoogstwaarschijnlijk waren
het deze die, volgens de levensbeschrijving van St Berlindis, door
Odelard aan de abdij werden gegeven.
Daar nochtans de Vita zo legendarisch is, valt het moeilijk méér te
bepalen. Toen ze geschreven werd, ging waarschijnlijk te Meerbeke de traditie dat Odelard en Berlindis gedurende de VIIe eeuw
geleefd hadden. Misschien was dit het enige dat men er nog ,wist
over de heilige wier relieken men bezat. Mogelijk is het dat de
schrijver van de Vita heel zijn verhaal daarop gebaseerd heeft. In
ieder geval vinden de personages die in de Vita vermeld worden
hun plaats in de VUe eeuw.
Wij houden dus voor zeker dat Odelard en Berlindis niet meer in
leven waren na de invallen der Noormannen. Waarschijnlijk leefden ze, zoals de traditie wellicht bewaard had, gedurende de VIIe
eeuw.
GENT.
(23)
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Jos. Walters.

Dat de Meerbekenaren geen katten waren om zonder handschoenen aan
te pakken, blijkt uit het feit dat op het einde der Xle eeuw verhaald
wordt, nl. dat een Sigerus de Merbecade villa van St Baafs, waar St Lieven begraven werd, dorst verwoesten (St-Lievens-Houtern) . « Monumenta
Gerrnaniae historica Scriptorum mediiaevi », T. XV /2, 1888, blz. 599.

De Ommegang van
het Heilig Kruis te Ninove.
(14e-16e eeuw) II*
/

De eerste decennia van de 16e eeuw waren voor de kleine Denderstad tamelijk voorspoedig. Tot omstreeks 1575 is de grote bloeiperiode van de Ninoofse ommegang. Er wordt steeds om het jaar
meer geld uitgegeven. In 1549-51: 144 L. 15 s. (14). De talrijke bizonderheden in de stadsr. laten ons toe over te gaan tot een wedersamenstelling van de ommegang in de eerste helft van de 16e eeuw.
Van in de ochtenduren wordt door de twee stadswachters van op
de kerktoren de opening van de kermis geblazen. De losbrandingen
van het buskruit, door de stad te dier gelegenheid aan de gilden
geschonken, schudden de laatste slapers wakker. De stoet wordt
gevormd in de burcht. Daar is plaats te over. De burcht is 3 ha. 30 a.
groot, gans de bevolking van Ninove kan er gemakkelijk plaats vinden. Nog zoals in de 15e eeuw houdt een monnik een preek. Onder
het dreunend luiden der klokken komt de stoet uit de burcht. Later
speelt' de beiaard. In 1571 speelt meester Willem, een Brusselse
beiaardier, zo lang de ommegang duurt.
Aan de ommegang, het werk van gans de bevolking, nemen alle
waardigheidsbekleders,
de baljuw en schepenen, de geestelijkheid,
de abt en de kloosterlingen van S. Cornelis, de zusters Franciscanessen der Derde Orde. de gilde der kruisboogschutters van S. Joris,
de voetboogschutters van S. Sebastiaan, al de ambachten met hun
teken voorop en hun dekens en gezworenen, enz ... deel.
In een bonte wemeling komen talrijke groepen met wagens en
« sledden». We kunnen ze indelen in twee reeksen: de voorstellingen
uit het Oud Testament en deze uit het Nieuw Testament. De oudbijbelse voorstellingen komen het eerst aan de beurt.
Op een wagen zien we het « paradijshuysken », het Aards Paradijs met personages: Adam en Eva verjaagd door een engel. Nu komt
..« het gulden kalf », gevlochten van wijmen. Het wordt gedragen.
'Rond het kalf is er een groep dansers. Deze zijn waarschijnlijk de
zwaarddansers van Ninove, over wie verder meer. Op een andere
wagen staat een hoog gevaarte, de Boom of de Roede van J esse. Het
is wel een hele krachttoer om dit in evenwicht te houden, vooral
daar op de takken dertien personages zitten! De Boom van Jesse is
een aanschouwelijke voorstelling van de stamboom van O. L. Vrouw.
Onder tegen de stam zit de stamvader, de oude Jesse, en op de takken zitten de twaalf profeten, die de komst van de Messias voorspelden. Hier zijn het kinderen voor de gelegenheid in een lang kleed
gehuld, met « cepterkens » in de hand. Helemaal boven zit Maria zelf
C,) Zie blz. 97 in het vorig nummer.
(14) Niettegenstaande
de «doorlopende»

devalvatie

zeer hoog bedrag.
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geknield op de maan in een lelie. Rond de hel, geschilderd door de
schepenklerk Pieter Warants, die ook nog andere stukken schilderde,
lopen de duivels, die we reeds in de 15e eeuw zagen. Er zijn er nu
reeds acht. Ze dragen een « hoofd» t.t.Z. een duivelsmasker (15), een
afzichtelijk mombakkes, met twee lange hoornen. Om het lijf een
koevel, en zwarte handschoenen.
Nu komt het Nieuw Testament. De « huisjes» die we reeds zagen
in de 15e eeuw: Het Huis van Betlehem met de drie koningen en de
zingende herders, de Olijvenberg of « het hoveken », met Christus en
de « hellebaerdiers».
Er volgen groepen, die gans de passie van Christus voorstellen.
Zo lezen we in de stadsr. van « ons heer in thoveken », van « ons heer
dien de joden treeken », van « ons heer die tcruyse draecht », van
« den god met den cruyse gheladen». Iedere groep stelt dus een gebeurtenis voor uit de passie en in iedere groep is er een Christus. In
al deze groepen zijn er « joden» met maskers ... Bleven al deze personages stom? Of staan we hier voor een doorlopend passiespel?
Een brandpunt van de ommegang is het tweegevecht tussen
S. Joris en de draak op de Grote Markt. S. Joris, omringd door zijn
trouwe makkers, de huppelrossen, doorsteekt in een heftig gevecht
de draak, beschermd door de duivels. Na zijn volbrachte heldendaad
krijgt S. Joris van de schepenen twee stopen wijn (16).
Ook de zwaarddansers nemen deel aan de ommegang. Dit vermelden de stadsr. voor het eerst in 1515. En waarschijnlijk zijn het
de dansers rond het Gouden Kalf. Voor de lezer die hierover nooit
hoorde, meen ik hier enkele bizonderheden over deze eigenaardige
gezellen te moeten mededelen.
Het zwaarddansen is van heidense oorsprong, het ontstond in de
Frankische wapenbroederschappen
(17). De leden waren jongelieden: Ze worden van in de 15e eeuw in het Vlaams gedeelte van ons
land vermeld. Dansend in groep van 20 tot 30 man voerden ze met
het zwaard in de hand allerlei kunstige figuren uit. Op een prent van
Pieter Bruegel, « de kermis van S. Joris», zien we ze een der figuren
uitvoeren, nl. « de brug». Aan het slot plaatsen ze zich in een kring,
t.t.z. ze vormen de roos met ineengevlochten zwaarden, waarop de
dansleider plaats neemt om nog enkele kunstige figuren uit te voeren. Ook in de Denderstreek waren er. De eerste vermelding te Ninove vinden we reeds in het jaar 1450 (Rek. Abdij). De abt, uitgenodigd op het kasteel te Liedekerke, wordt er verlustigd door de
zwaarddansers van Aalst. Ook te Dendermonde (18). Merkwaardig

(15) Dergelijk masker te Innsbruck,
in Oostenrijk. het zogenaamde duivelsmasker van Sterzing.
(6) (Stadsr.
1518) «gesconken
janne breecscilt
van dat hy inden zelven
ommegang den drake stack 2 stoope wyns es 18 s.»
(17) Over zwaarddansers
z.o.a.: E. Verstraete,
De zwaarddansers
van Tongeren (Hamer, 1943, nr. 7); L. van Puyvelde, Ontstaan van het modern
Tooneel in de oude Nederlanden
(V.M.K.V.A., jg. 1922, bl. 922-.2(3); J.
Gessler in Volkskunde, V (946).
(18) Dendermonde,
o.a. in 1526 (Stadsr. A. RA).
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is het wel dat de rederijkers van Geraardsbergen tevens zwaard dansers waren. Aldus volgens de rek. van het O. L. Vrouwhospitaal (19).
Er komen in de ommegang nog andere groepen voor. Zo gemaskerde kinderen: {(betaelt diversche kindere die den ommeganc versierden met diverse he fauvisagen » (stadsr. 1515). En ook de reuzen ...
Voor het eerst in 1528: een reus en een reuzinne... Zoals in. de 15e
eeuw lopen langs de stoet talrijke muzikanten. In 1517 waren er
dertig. In 1536-38is voor het eerst spraak van stadsspeel lieden, n1. die
van Aalst (20).
Na de straten van de stad doorkruist te hebben trekt de stoet
langs de Geraardsbergsepoort naar Herlinkhove. In de namiddag
grijpt de toneelvertoning plaats. Titels van te dier gelegenheid opgevoerde stukken worden niet meer vermeld. Nu zijn het nist meer
« de gezellen van der stede», maar de Rederijkers zelf die de stukken spelen. Voor het eerst in 1502 (stadsr.)
« den ghesellen vander rethoryeken van deser stede in
helpe ten coste by hemlieden gedaen up den dach vander
processien van den heleghen cruce int spelen van een
scoonen sta ende spele by ordonaneie van seepenen 36 s. »
Het « scoone staende spele » is waarschijnlijk een stomme vertoning, een figuratieve voorstelling van plastische beelden. liet opvoeren van toneelspelen door de rederijkers. ter gelegenheid van de
ommegang, werd traditie. Ieder jaar vinden we vermeldingen, zo
bv. in 1540-43:
« betaelt den ghesellen vander rethoricken die tot twee
malen ghespeelt hebben spelen van ghenochten ... 3 L.p. »
(Stadsr. 1569-71)« betaelt de meesters van tgulde van der
rethoryeke over duytstelle vanden personaigen ende spel
ten ommegange...
40 L. 29 s. »
Een woord over de toeschouwers. De kijklustigen stroomden op
Zondag na Maria-Magdalena van heinde en verre naar Ninove. Op
deze dag verliet geen Ninovieter de stad. In alle huizen heerste een
feesteFjke stemming, overal kwamen familieleden en kennissen op
bezoek. Voorname toeschouwers worden vermeld in de stadsr. In
1517: Anthonis Vfaudripont, oudbaljuw van Ninove en raadsheer van
de Keizer, de heer van Gaasbeek. van Robays, schepenen van Aalst
en Geraardsbergen, de burgemeester en enkele schepenen van Antwerpen, de serieschalk van Henegouwen enz. In 1534-38: de proost
van S. Pieters, de kamerling van de koningin, de proost van Affligem, goede lieden uit Brussel, de bisschop van Doornik, de prins en
de rederijkers van Aalst ...
De inrichting van de ommegang droegen de schepenen over aan
een persoon, die ze vereerden met de titel van « conduiseur » of
« gouverneur». De eerste gouverneur die we ontmoeten, in 1410-11,is
dezelfde Janne Alaerde, lagere geestelijke van het kapittel van Ninove, de inriehter van geestelijke toneelspelen in en buiten de kerk
(19) J. de Vos, O.L.Vr. Hospitaal van Geeraardsbergen. bI. 192.
(20) Stadsmuzikanten
te Ninove voor het eerst vermeld in 1614.

'.

(21). De inrichting van dergelijke stoet is geen klein karweitje en
Janne wordt geholpen « door sinen ghesellen». In de jaren 1448 tot
'54 is de inrichter een schilder, « meester Janne van Dordrecht», die
te Brussel woont, maar ook veel te Ninove verblijft. Hij werkt ook
inde abdij van S. Cornelis (Rek. Abdij), waar hij verscheidene werken ui svoert, o.a. aan het tabernakel. Hij ontvangt in 1449 van het
stadsbestuur « 5 gulden saluyte » (22), om op een der stadspoorten,
de Kloosterpoort, Sint Cornelis en het wapen van de heer. van
Ninove (de graaf van Vlaanderen) te schilderen. Voor de ommegang schildert hij de draak, de stralenkrans
van O.L.Vr. en
talrijke andere stukken. Janne stelde in 1454' (Rek. Baljuw) een
einde aan zijn Ieven. Hierop volgde, wegens zelfmoord, de verbeurdverklaring van zijn goederen. Hij bezat te Ninove drie dagw. land.
Deze goederen werden ingekocht door zijn familie voor 36 L.p. In
1467 is de inrichter de schoolmeester van Ninove met zijn helpers.
In 1473 zijn F'ilips de Neve en Joose de Waghemakere (23), twee
voorname ingezetenen, {(gouverneurs van den ommegang». F'ilips de
Neve was achtereenvolgens:
schepenknaap. schepenklerk. burgemeester en weer schepenklerk van Ninove. En in 1502, met nu en
dan een onderbreking, voor de eerste maal « de ghezellen van der
Rethoriken van Nineve». In 1518 is het Hasevelt, de pastoor van
Ninove. Aan de groep die de mooiste vaan droeg schonken de schepenen een beloning, zo in 1502 « den scoolmeester vander stede ende
den scoliers die de scoonste vane hadde inde processie eenen stoop
wyns ghecostumeert 10 s. »
.
De ambachten hadden een werkzaam aandeel in de inrichting
van de ommegang. Ieder ambacht zorgde voor de stoffering van een
wagen. Daar het archief van de Ninoofse ambachten zo goed als
totaal v!';'rloren ging, vernemen we slechts bij toeval uit een geding
dat het ambacht der parmentiers zorgde voor « het huyseken van
betléem» (24). En de zusters Franciscanessen « palleerden de jonge
dochters in den ommeganck ».
Tot in 1528-30 stond ·de ommegang in een schuur van de burcht.
-Nu kocht de stad twee grondstukken, tegen de burcht gelegen, om
er « te stellene een huys daer den ommeganck inne staen zoude » ende
« daer ane te makene een camme» (25). Er waren' ook stukken ondergebracht in de Kloosterpoort (stadspoort).
Tijdens de godsdienstoorlogen en de opstand tegen Spanje werd
in de jaren 1579-82 alles verwoest. Het duurt tot 1614 eer we nog iets
horen over de ommegang. Hij bereikte in de volgende eeuwen nooit
meer zijn vroegere luister.
NINOVE.

Hendrik

van Gassen.

(21) Zie Land van Aalst, nr. 2, bl. 40.
(22) Gouden munt waarop «de engelse groetenis»
(= salut)
stond
(Verd.). Waarde:
12 pond parisis voor de 5 goudstukken.
(23) Geen wagenmaker!
(24) RA. G. Ninove. Sententieboek
aO 1546 en 1548.
(25) In casu: een stedelijke brouwerij.
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Uit de geschiedenis van Steenhuize.
II*
3. De inwoners van Steenhuize
de omliggende parochiën.

zijn « vrij van alle bestiaeigelden

)) in

De boeren van Steenhuize hadden het recht hun beesten of
« bestiaelen te pastureren » in de omliggende dorpen. Doch in lf89
kwam pachter Jan van Winendaele daar tegen op. zodat de zaak voor
de « Grooten Raede» kwam. De mannen van Steenhuize dienden een
requeste in op 20 Juli 1689 « tegens Jan Van Winendaele, hem lovende
pachter van de pasturende bestiaelen der prochic van Ste Li vens
Esschene ende Schoonenberghe in den lande van Aelst ». Om hun
rechten te staven werden enkele stukken opgesteld: een attestatie
van J. Hoolman op 12 Augustus 1689 (fO 66) en van Jan van Oudenhove op 13 Augustus 1689 (fD 68). beide pachters te Steenhuize. Ieder
van hen « verclaert ende certifieert voor waerachtich dat sijne ouders
(voorsaeten)
van over de vijftich jaeren (van over menichte van
jaeren) hebben ghebruijckt twee diversche partijen weijmeersch
(ghecompeteert seksren weijmeersch) gheleghen binnen de prochie
ende op de jurisdictie van Ste Lievens Esschene ende Schoonenberghe (van Hasselt) Lande van Aelst». Zij en hun ouders werden nooit
lastig gevallen « van e@onighepachters oft hunne comisen der bestiaelgelden van de Provincie van Vlaenderen tot betaelinghe van diere »,
alhoewel ze « daeghelijckx» hun « peerden. melckcoijen ende dierglijcke» lieten pastureren. J. Hoolman heeft de beesten « selver van
sijne kintsche daeghen af ghedreven ende gehaelt... sijnde nu in
ouderdom van ontrent de t eventich jaeren». - Twee andere stukken werden opgesteld: het eerste « van de Pachters van de bestiael
gelden sOQbinnen de prochie van Voorde. Hasselt ende Ste Marienlierde, als andere lande van Aelst ende paelende teghen de Vrijhede
ende Frincelijckhede van Steenhuijsen». gedagtekend van 13 Augustus 1689 (fo 67); het tweede van de « Commis van de pachters van
de besüaelgelden binnen de prochie van Ste Lievens Esschene ende
Schoonberghe » (f" 69). In beide stukken wordt het goed recht van
die van Steenhuize bevestigd. De Commis J. De Clerck, die reeds
zeventien jaar « successivelijck » zijn ambt uitoefent en het bestiaelgeld is gaan innen bij « Gillis Rimbaut. Pieter De Winter, Giiselbrecht ende Arent Haegheman. Piet er Meerschaut etc ... » heeft nooit
iets geëist van die van Steenhuize, want deze zijn « vrij ende libre
van alle bestiaelgelt ter eaus n van de vrijheden ende privilegien bij
hemlieden ghepretendeert paisibelijck sender eenighe contradictie».
De Replique werd « gedient in sijne Majesteyts Grooten Raede den
25 Augusti 1689».
4. Het dachtrecht

op de gebieden van Voorde en Schendelbeke.

In het prinsdom Steenhuize lagen twee enclaves: één van Voorde
en één van Schendelbeke. Dit van Voorde bevatte « Part yen land
(*)

Zie blz. 104 in het vorig nummer.
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ende meersch geeten Cruysweede, den Singelen bosch, het Cappelle
veldt ende de rechter », Dit van Schendelbeke bevatte de « seven bunderen land ende meersch geeten het Peersvelt ». De heer van Steenhuize had van oudsher het uitsluitend recht om op die gebieden te
jagen. Dit werd betwist in de tweede helft der 18e eeuw, zodat hij
verplicht was zijn goed recht te staven door de getuigenis van de
oude jagers en door het toenmalig gebruik. De eerste getuigenis is
een stuk ondertekend door Jan Baptist Van den Berghe, op 26 September 1763 (f" 9A). Hij was 17 jaar lang (1734-1753) officier « ende
jaegher » geweest van « Mevrauw de princesse van Steenhuijsen »
(Maria-Francisca de Bournonville) en ook zijn vader Jan had die bediening « den tijdt van 43 of 44 jaeren » uitgeoefend en beide hebben
altijd die gebieden « bejaeght sonder teghensegh van iemant ». Dit
bevestigt Jan Baptist nogmaals in een stuk van 30 Juni 1785 en samen
met hem Pieter Branquart en Albert Branquart « oock jaegers van
den heere van Steenhuyse» (toen graaf d'Hane). Pieter was reeds
24 jaar en Albert reeds 18 jaar jager. Deze drie ondertekenden het
stuk van 1785 en twee « presenten» voegden er hun handtekening
aan toe: J. Van Bossche en Judocus de Beer (fO9B). - Twee andere
stukken werden opgemaakt bij gelegenheid van de jacht. Op 21
Augustus 1786 werd te Steenhuize de jacht geopend door « Pollain de
Xhenemont, Emmanuel Pierre Comte D'hane de Leeuwerghem en
zijn griffier Charles Melbrouck », vergezeld van « Messire Jean Baptiste Comte D'hane Seigneur de la terre franchise et Principauté de
Steenhuyse ». Ze jaagden op de enclaves van Voorde en Schendelbeke, zoals het stuk vermeldt, dat op 21 September daarop te Leeuwergem werd ondertekend en bezegeld door de genodigde gasten
(fo 10A). Een soortgelijk stuk werd opgemaakt in het Nederlands bij
gelegenheid van de jacht op 26 Augustus 1791 W lOB). De genodigden
waren « Charles marquis de Rodes, Mher Emanuel marquis Rodriguez, d'Evora y Vega en Jean François van Caneghern, bailluw van
Osterzeele ».
5. Kapelanieën

te Steenhuize.

Ter aanvulling van wat we over dit onderwerp vinden bij de
Potter en Broeckaert, pp. 21, 34, geven we hier het volgende. Uit een
Extractum ex libro visitationis archipresbyteralis Districtus Gerardimontensis, ondertekend door J.B. Bertrand, Archipresbyter, Pastor
in Appelterre, op 28 Juli 1785, vernemen we dat er een kerkvisiet
plaats had te Steenhuize in 1693, 1694 en op 22 April 1739. Uit deze
visieten blijkt dat er, behalve de kapelanie van O.L. Vrouw in de
parochiekerk, voor 3 missen in de week, nog een «Capallania Castralis » (in de kapel van het kasteel) is, voor 2 missen in de week. De
« possessor » van beide kapelanieën is « Dominus de Zilli » [Silly] en
de « collator» de prins van Steenhuize. In hetzelfde stuk staat ook
een uittreksel uit het «Liber introductionis », waarin gezegd wordt
dat op 14 Februari 1776 Magister Nicolaus Maria Lambertus de Wolf,
geestelijke uit het bisdom Kamerijk, door deken Bertrand in het bezit
van de kapelanie van O.L. Vrouw werd gesteld in tegenwoordigheid
van de getuigen Albertus Brankaer en Livinus de Pol. (fO44). - Het140

zelfde wordt bevestigd in een brief van de sekretaris van het aartsbisdom Mechelen N. Holvoet, gericht aan de pastoor van Steenhuize
op 25 October 1742 (fO42). Hij schrijft dat in het parochieregister van
Steenhuize uit het jaar 1588 de twee bovengenoemde kapelanieën
reeds vermeld staan. De twee missen werden in de kapel van het
kasteel gelezen op Maandag en Vrijdag, of als de prins afwezig was,
aan het altaar van O.L. Vrouw in de parochiekerk, of elders als de
prins er in toestemt. De drie andere missen werden gecelebreerd « ad
obsequium Principis, quem capellanus sequi debet ad castra ». In
October 1742 was de Prinses M.-F. de Bournonville reeds enkele
maanden overleden, zodat sekretaris Holvoet zegt dat men moet
wachten totdat er een nieuwe prins is, om te beslissen of ja dan neen
de missen van de kapelanieën elders mogen worden gelezen. Hij
vraagt ook aan de pastoor of de parochie wil « continuare solutionem
16 librarum pro sacro matutinali. Nisi etenim fixa sint haec, Presbyter adsciscendus unde vivet ? »
ABDIJ AFFLIGEM.
Dom Cyprianus Coppens 0.S.8.

Familienamen
kartuize van

uit de charters der

St.-Martens-Lierde.
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BUCKE,

BUISER,

(van

den)

(de)

BULLEGHEM,

(van)

1424 -

« pieteren

van den nucke
St-Jans-Hemelveerdegern
1424 n.s.)

JJ.

Had

land

te

04 Februari

1410 -

«jegnen
gillise den nuser », Renteneige·
naar
te St-lVIartens-Lierde;
was van
Def tirige. « Joncfrouwe
kateJine vanden
berghe de wedewe joos sbusers, jan de
busere
haere
sone ende
joncfrouwe
katenne
ha er dochter»
(31 Okt. 1410)

1422 -

«gillis de buzere », schepen
ge. (3 Mei 1422)

rase van butteghem », schepen
van Geraardsbergen
(8 Oct. 1358)

. 1358 -

« ... ende

1365 -

« Raesse

1367 1367 -

van Deftin-

van buueghem » schepen
Geraardsbergen
(2 Dec. 1365)
« Raesse van nulleghern », schepen
Geraardsbergen
(24 Dec. 1367)

« coei van bulleghem
raardsbergen

1392 -

« Adriaen

1397 -

« ... jeghen

JJ,

(24 Dec.

schepen
1367)

van

van
van
Ge-

van bulleghem»,
schepen van
Smeerebbe
(in die gemeente
is spraak
van « den vivere
te bulleghem
»)
(12
April 1392)

joufrauwen
beatrysen
weduwe eoe Is van bulleghem » (5 Febr. 1397 .
n.s., vidimus 23-1-1419 n.s.)

-------(*) Zie blz

109 in het vorig

nummer.
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BYLS

1397 -

« grielen
sbüs
erve », te
(5 Februari
1397 n.s., in

GAMMERS

1364 -

« buten der' oude poerten

1434 -

« neven jan scammers .. » in « sente katelinen
straete»
te Geraardsbergen
(9 April 1434).

1417 -

« up

GAPROEN

11110

« conaert

CARRYN

1519

23 Januari

CANTERE,

(de)

Overboelare
vidimus van

1419 n.s.)

lvan Geraardsbergen]
. claus kammers
jans skarnmers sone [erve] (20 April 1364)

den
everensberch
in deeftinghe
ieghen
nieter de cantere )) (lijst der
goederen der kartuize van St-MartensLierde, circa 1417)

cappruun », vermoedelijk,
van
Geraardsbergen
(16 Januari
1410 n.s.)
« pieter karryn H, schepen van ten Riede
in St-Maria-Lierde
(24 Oct. 1519)

CASTELEER,

(de)

1519 -

« meester janne de casteleer van synder
heerlieheden
ende viersearen
ten Riede
in de prochie van sente marien-lierde
»
(24 Oct. 1519)

CEUTERICK

"

1318 -

[(

1<>31-

CHIMAY

(van)

1354 -

CHRISTIAENS

1369

CLERCK

1341 -

(de)

1341 -

1350
1350

1414 -

COLLAERT

CO LLE
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,

cctrrx
hoer », te
ende ane wouters
(Zondag
vóór
St-Maria-Oudenhove.
St Michiel,
1318. in vidimus
van 24
Maart 1403)
« nieter kuetric », schepen van St-MariaOudenhove.
(14 Februari
1431 n.s.) Hij
was in 1432 ook schepen (16 Maart 1432
n.s. en 28 Sept. 1432)
( neven
rnaroten van chimaet », vernoemd in akte voor de wet van heer
van Ligny. (10 Maart 1354)
« jcghen
laurense
kersttaens
van sente
Martiins-lierde
(20 Mei 1369)
« ende ie, Robbin de' Clerc, meyere van
Nederbracle.»
(8 April 1347, in vidimus van Joris van der Boede, zonder
datum)
« Jan de Clerc»
{(mannen onser vrauwen der graefenede
van Sirigni ». Hij
was een der zeven leenmannen
« van
den
heerscepe
van
Nederbrakele
»
(8 April 1347, zie voorgaande)
([ende Jhanne,
Gillys Clercs soene van
der Haghe » van Parike.
« Jhan die clarc van (:!.er Haghe », schepen van « der wet van parec », zelfde
als voorgaande.
(28 Oktober
1350)
([gillis de Clerc van der haaghen JJ, erfach tig leenman van de heer van Zottegem. (28 September
1414)
Gillis de clerc die men sert van Eedeghem JJ, dezelfde als voorgaande
(Id.)

1397 -

« ... an deeke

te sateldinghen
[Zarlardinge] .v.an de her stra te ende Jan Collaerts lochtin » (5 Februari
1397 n.s., in
vidimus van 23 Januari
1419 n.s.)

1361 -

c te dans coüje », vermoedelijk
van
raardsbergen.
(18 April 1361)

Ge-

COLLIN

COOLS

COMPEIN

CORNES

1355 -

« jhan coetlns », schepen

1392 -

« Gheeraert
Coelyns », meier
ebbe. (12 April 1392)

1394 -

((gherart
colins jans
[St-Martens-Lierde)
nr 3, fo 73.)

1407 -

((gheraerde
coelins
als de voorgaande

11110-

((clays cools », schepen van St-MartensLierde (31 Okt. 1410)
Hij was er ook schepen in de jaren
1415 (6 Juli 1415). 1416 (20 Okt. 1416),
1421 (14 Nov. 1421). 1425 (25 Ol<t.1425).
1427 (1 Dec. 1427). 1430 (12 Dec. 1430).
1431 (17 Januari
1431 n.s.)

1416 -

« Clays cools », schepen

1Il21 -

« Clays cools }), baljuw van ((Daneel
den Bossche van zyn heerscepe
Riedel in de prochie van martens
de ». Hij is de zelfde als hoger (10
1421)

1394 -

« jan

1394 -

((gi llis copeyn », schepen te St-MartensLierde en ook schepen van « Raessen
vanden Riede [van de heerlijkheid
ten
Riedel in sente martins
lie rde » (1394,
Copie in Register nr 3. fo 73)

1408 -

« lievins

1410 -

((nenrro
compein », baljuw van
tens-Lierde
(31 Okt. 1410)

1421 -

((janne
den Ianghe ende gneertruden
compeins
sinen
wetteleken
wive »
(l0 Okt. 1421)

1354 -

« tusschen

van St-MartensLierde. (8 Dec. 1355)
Hij was er ook schepen
in de jaren
1356 (8 Dec. 1356. in vidimus van 16 Februari
1408 n.s.) , 1357 (26 Febr. 1357
n.s.) en 1378 02 Mei 1378)

(van)

1335 -

1354 -

zone van Iierde »
(copie in Register

van Jierde ». Dezelfde
(5 Sept. 1407)

van de heerlijkheid ten Riede. Dezelfde als de voorgaande. 06 Nov. 1416)
van
[ten
lierOkt.

copeyne », meier van St-MartensLierde
(1394. copie in Register
nr 3
fo 73)
We vinden hem als schepen van hetzelfde dorp in 1410 (31 Okt. 1410), 1416
(20 Okt. 1416). 1421 00 Okt. 1421),
1425 (25 Okt 1425). 1431 (17 Januari
1431). 1430 (12 Dec. 1430), Hier komt
hij voor onder de naam « Jan Compeyn ».

sone gillis compein », schepen
van
St-Martens-Lierde.
Dezelfde
als
hoger. (1(; Februari
1408 n.s.)

selt.
CORROIT

van Smeer-

mil/es cornes
(23 April 1354)

St-Mar-

erve » te Ophas-

((Ic, Goessin van Corroit, here van Morenbrouch : (21 Dec. 1335, in vidimus
van 24 Dec. 1447)
« alse scepenen
he inr ics van coureet te
hasselt » [Ophasseltl
Hij was heer van
Morenbroek
(23 April 1354)

J.43

CORTE

(de)

1367 -

«OP de wustine [te Overboelarel
neeven
gi 11is eerten erve»
... van ihanne den corten ende van maroeien sinen wetteghen
wive»
(26 Okt. 1367)

1367 -

« her

CORTSTERT

1365 -

((heinric corstert»,
schepen « van hasselt
[Ophasseltl
binnen vriheden»
(25 Januari 1365)

COSSYNS

1367 -

« jan

COUSEMAECKER

(de)

1387 COUWENBERGHE

(van)

CRABBE

14'26 -

1318 -

CRAEYEN,
CRANE

(van der)

..

1388 -

(de)

CROX

CUBBER

.............

(de)

CUELSBROEK
CULHEM

DAMME

(van)

(<in zeghelsem..
up gillis de kubbere »
(goederenlijst
der kartuize
van
StMar tens-Lierde,
van circa 1417)
((gheeraert
van
cuetsnrouc»;
schepen
van Geraardsbergen
(9 Maart 1419 n.s.)
(( Rogier van culhem, die men seit vander planken ». Pachter
van het goed
ter Planken te Overboelare. (5 Februari 1397 n.s., in vidimus van 23 Januari
1419 n.s.)

1519 -

1396 -

.. 1426 -

DAUCIE

DEKEN

DIJKE

(de)

1355 -

(van den)

DOOLAEGHE

(van

1274 -

den)

1396 -

1410
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((ane pieteren
crabben », te St-MariaOudenhove
(Zondag
vóór St Miehiel
1318, in vidimus van 24 Maart 1403 n.s.)
((elivier
van der craeyen » van
Geraardsbergen
(8 Okt. 1358)
((symoen de crane », schepen
van Geraardsbergen.
(1 Aug. 1388)

1417 -

1369 -

DANEELS

cessun », schepen
van Deftinge
(12 Januari
1367 n.s.)
« jacop
cosiin », schepen
te Deftinge
(15 Maart 1387 n.s.)
(( joryse
van coudenberghe
weese» Vermeld in akte voor de wet van Ophasselt. (24 Mei 1426)

(( inde cortelake
[te Overboelarel
nevens..
ende
jan
croxs
mersen ... »
(~ Febr. 1397 n.s., in vidimus van 23
Januari
1419 n.s.)

1397 -

den)

», vermoede(26 Okt. 1367)

1397 -

1419.-

(van)

(van

1358 -

ihan decousemakers
lijk van Geraardsbergen

-

((ende jans hofstede
van den damme »,
te St-Mar tens-Lierde
(20 Mei 1369)
((jan vanden damme », schepen van Jan
de Casteleer,
heer van ten Riede (StMaria-Lierde)
den boesdal
[te Deftingel
neven
margrieten
daneels erve»
0396, in vidimus van 20 Hooimaand
1432)
« broeder
heinric
daucie », procurator
der
kar tuize
van
St-Martens-Lierde
(5 Wedemaand
1426)
« jhan de deken de linnen wevere» vermoedelijk
van
St-Martens-Lierde.
(8 Dec. 1355)
({UP

«Jehan
del· Dike»,
leenman
van Jan,
heer van Schendelbeke
(Dec. 1274, in
vidimus van 24 Dec. 1447)
« up den steenberch
[St-Maria-Lierdel
tusschen
adrraens vanden
doelaghen
erve»
(1396, in vidimus van 20 Hooimaand 1432)
« Adriaen vander doelaghen », schepen
van Overboelare
(16 Januari ·1410 n.s.)

DOORNE

(van)

1361 -

« dat

ic, Katheline
van üorne
mijns he··
ren Oliviers van Bracle, heren van Upbracle,
ghesellinne
ende
wettelic
wyf... »

« dat

DOORN IJK

DORPER

(van)

.. "

" 1328 -

" .. ",

DROESBEKE

, 1346 -

:"

,,',

myns heren Jhans was van Dorne,
myns broeder»
[van Kathel ine ].
Is van Dorne soms geen verbastering
van Horne-Hoorne?
Want ze vraagt
haar gift te doen erkennen
«" .ende
specialeic der wet van Dorne, ende den
heren ende der wet van Hantworpen»
(6 Dec. 1361, in vidimus van 18 April
1360
« He,inric Tornoys II meier van Nederboe-'
lare (Neder Boenlaer) . Hij komt ook
voor onder de naam van « Heinric Ternoys»
07 Okt. 1328). Hij was er nog
meier in 1362 (14 Juli 1362)
« presentibus
discr etis
viris...
Rasone
dicto Dorpere », getuige van het testament
van
Bernard
van
Brakel.
(3 Maart 1346 n.s.)

1406 -

« pieter

1318 -

«dat willel1s duemklns
was», vermoedelijk van Opbrakel.
(Zondag
vóór St
Michiel 1318, in vidimus van 24 Maart
1403 n.s.)

1519 -

«jacob van
Casteleer,
kan deze
van « van
tens-Lierde
Okt. 1519)

1355 -

«peeter
Lierde

1397 -

({by consente van joufrouwen
beatrysen
baten dochter weduwe
jan ne van den
elsbroucke»
(5, Februari
1397 n.s., in
vidimus van 23 Januari
1419 n.s.)

1419 -

« Daneel

137'2 -

«meester
jan ende man», schepen
van
Geraardsbergen
(8 April 1372) « Meester Jan Endeman II was er ook schepen
in 1373. (8 April 1373 n.s.)
« post decessum nobilis viri domini Philippi dicti de Erpe, militis, qui quidem
miles curtem nostram de Lierde Sancti
Martini
cum
suis appendiciis
titulo
ernptionis
ad vitam
suam
possidere
dinoscitur ». Het gaat hier over het
Monnikshof
der St-Martensabdij
van
Doornik,
te St-Martens-Lierde,
waar
zich de tiendenschuur
der abdij bevond. Thans behoort dit hof aan de h.
Ceuterick.

droesbeke », schepen
van
StMartens-Lierde
05 Mei 1406), In 1408
was hij ook schepen 06 Februari
1408

n.s.)

DUIMKENS

EECKE

(van

den)

EGGERICK
ELSBROECK

(van

den)

ENDEMAN

ERPE

(van)

., .....

1360 -

eeyke», schepen van Jan de
heer van ten Riede. Wellicht
naam een verbastering
zijn
den Oycke»
die te St-Marnog veel voorkomt.
(24

eggher-ixs », van
(8 Dec . .1355)

St-Martens-

van den bossche..
hoer van
janne vanden
elsbroucke
mer zeghers
zone was rudder ... » (7 Januari
1419
n.s.)
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1365 -

ESSCHE (van den)

1408 -

11108 -

11127

FAINGNAERT

1416

FERRE

1274

(de)

FIENNES

1460 -

(van)

FOREESTE

(van

den)

FORMERS

FOUSSEUX

FRO.ET

-

(van)

(den)

1434

Jan van den essche» van St-MartensLierde. 09 Nov. 1365)
« jan van den essche » schepen
van StMartens-Lierde.
Dezelfde als de voorgaande.
(16 Februari
1408 n.s.)
« artuer
van den esscne ». Hij was de
« voogd» der kartuize van St-MartensLierde. 06 Februari
1408 n.s.)
« arthur
vanden
hessche », dezelfde
als
hoger, schepen van St-Martens-Lierde
(1 Dec. 1427). Hij was ook schepen in
14.30 (12 Dec. 1430)
« broucx die jacop faengaerts
was» [van
St-Martens-Lierdel
(13 Nov. 1416)
«

« Jehan

li Ferr e », schepen van Morenbroek.
(Dec.
1274. in vidirnus
van
24 Dec. 1447). Misschien
staat Ferre
hier voor Perre ?
« onsen heere van fiennes van sotteghem
van sente marien oudenhove»
« een jaerghetide
voor Edele ende werde
van goeder memorie mer vrauwe philippine van meleun in haeren tyt vrauwe van fiennes »
«voor [jaargetijde]
jacoppe ende janne
van
lucenbor ch, kinderen
van
mer
vrauwe vors.» 08 Sept. 1460, copie in
Register nr 3 fol. 75)
« colaert vanden tcrceste », schepen van
Geraardsbergen.
(23 Hooimaand
1434)

1358

« ... ende wille:lls
« brinxstrate
»
(8 Okt. 1358)

1373 -

{(... gheduchten
heere
mer
Janne
van
tousseu x ridder
heere
vanden
lande
van boulaer»
(Vidimus 4 Dec. 1387)

1367

«

1351

GAU:WYTEN

1406

«UP plancvelt..
Deftinge]
05

11126 -

« arenee

1362

« jeghen

(van)

1419
GASSELBERGHE

GAVER
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(van)

0a~

1419 -

1350 -

formers
huus », in de
te
Geraardsbergen.

jeghen segneren den truet », vermoedelijk Overboelare
(26 Okt. 1367)
«gillis
gaffelkin », schepen
van
Geraardsbergen
(7 Nov. 1351)

GAFFELKIN

GALMAEROEN

,

J

jan galewvten
Mei 1406)

»

l van

gillewÎcten»,
pachter
van het
Hof te Boesbroelc
te Deftinge,
eigendom
der
kartuize
van
St-MartensLierde. (5 Wedemaand
1426)

goedeverde
van galmaerden»
van Geraardsbergen
(26 Okt. 1362)
« martheus
van galmaerden
», van Geraardsbergen
(9 Maart 1419 n.s.)
« jeghen
willemme van gassetuer gne als
onttanghere
vanden
hevleghen
gheest
van senter claus prochie inde stede van
ghend . (9 Maart 1419 n.s.)
« bezeghelt

met myns heren jhans zeghele van Gavere, ruddere
ende here van
der herschepien
van Parec l Par ike I ...
« drie bunre.
ligghende
in de prochie
van Areweteghem
[Erwetegem]
onder
de voorseyde wet van Parec»
(28 Okt.
1350)

"

...................

GHEVAERT

GHEYLINC

1441 -

« janne

ghevaerde », woonde
nistrate»
te Oudenaarde.
1441)

1'274 -

« Nicholaus

in de « de(26 Nov.

13'28 -

Gailinc,
borgais
de gramont»
(Dec. 1274. in vidimus
van
24 Dec. 1447)
« quod vil' disererus
el nobilis Johannes,
dictus
Gheylinc,
coris il iar ius domini
comitis Flandrie ... » (11 Dec. 1328)
Hij was de stichter
der kartuize
van

1335 -

« Claus

St-Martens-Lier de.

1344

-

1354 -

1369 -

1378 -

1427 -

1441 -

1441 -'

GHYS

GHISTEL

1416 -

(van)

1431 -

1432 -

GI LU ENS
GODDYNS

..

1406 139'2 -

Gheilynch,
Raes Ghe!lynx
zone
was ende Raes Gheilynx
broedere
es
op den tijt van nu..
(21 Dec. 1335. in
vidimus van 24 Dec. 1447)
« jan adriaen gheylincs sone », was meier
van St-Martens-Lierde
Ol Maart 1344
n.s., in vidimus van 16 Februari
1408)
« gherart
ghey+mc », schepen van Geraardsbergen
(20 Aug. 1354)
Dezelfde
« gheeraert
ghaeylinc » was
ook schepen in 1367 (24 Dec. 1367)
« Adriaen
gaylinc»,
schepen van Gillis
van den Riede [ten RiedeJ inde prochie
van s. martiins
lierde (20 Mei 1369)
((jeghen
adriane
gheylinghe»
dezelfde
als de voorgaande,
« van sente martins
lierde»
(12 Mei 1378)
« margrieten
gheylyncx
wedue clay van
den hou te ende haren kinderen».
Vermoedelijk
van Geraardsbergen.
(1 Dec.
1427)
« Jan gherlinc », schepen
van Geraardsbergen. (9 April 1441 n.. )
« jan gheylinc
», als man van voochdien
huter name van den tsartreusen»
van
St- Iartens-Lierde
(10 Mei 1441. copie
in Register rrr 3 (in 't begin)
« Gillis gnys », schepen van St-MartensLierde
(20 Okt. 1416), was ook schepen van de heerlijkheid
ten Broeke te
St-Martens-Lierde
06 Nov. 1416) en
schepen van Daneel van den Bossche
van zijn heerlijkheid
ten Riede
(16
Nov. 1416)
.
In 1427 was hij nog schepen van StMartens-Lier
de (1 Dec. 1427)
« margrieten

van ghistete
vrauwe
was
van kalkene vooghder se van wychelne
I.WichelenJ
ende tsheerscamp
[8erskamp] ende jhans van massemine heere
van kalkene
zone mil' vrauwen
vorseit» (l4 Febr. l431)
Zij
hadden
goederen
te St-MariaOudenhove.
« tgoet ter nuwerpoort
(St-Maria-Oudenhave) toebehorende
den hoyre vrauwe
margrrete van ghistele (28 Sept. 1432)
« gillis glltlens », schepen van Deftinge.
(15 Mei 1406)
« tonkerzele
[OnkerzeleJ
by der kercken
welke
was
godeverts
goddins»
(5 Maart 1392 n.s.)
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GOETWERT

..... 1328 -

GONTAERT

1417 -

1442 -

H47 -

1350 -

GORICKX
GRACHT

(vander)

1367 -

1387 -

1388 -

1391 -

« Jhan Goetwert»,

schepen van Nederboelare.
Heet ook « jhan goetwere»
(17 Okt. 1328)
« in oudenhoven marie (St-Maria-Oudenhove) geraerde
gouttaert » (goederenlijst
der
kartuize
van
St-MartensLierde, circa 1417)
« gheeraert
gottaert »,
schepen
van
St-Maria-Oudenhove
(andere
dag in
. Hooimaand 1442)
« viro "Geraerdo Gontaert testibus .. )) dezelfde als de voorgaande
(30 Sept.
1447)
« gilliis
Goriicx », baljuw
van Parike.
(28 Okt. 1350)
(cjacops bouf van der gracht...)).
Deze
had grondeigendommen
te St-MartensLierde. (12 Januari
1367 n.s.)
« jan van der gracht », had goederen
te
Deftinge.
Zijn moeder was « Kateline
van Waesber'ghe » 05 Maart 1387 n.s.)
« joufrouwe
katelinen
van waesberghe
jacons weduwe vander gracht (31 Dec.
1388)
« up helnricke van der gracht »: had goederen te Geraardsbergen
(5 Febr. 1391
n.s.)

varëre

EREMBODEGEM.

Gaublomme.

Costumen vande Heerlichede
ende V ryhede van Ronsse.
J. TITEL.'

Van Jurisdictie

vande Heerlichede

van Ronsse.

1. Artikel.
Inde selve Heerlichede
van Ronsse zijn vier Sergeanten,
de welcke vermoghen te apprehenderen,
ende antasten alle quaet-doenders,
ofte Delinquanten
binnen deselve Heerlichede van Ronsse, ende de gevangene stellen in vanghenis se vanden Heere ofte Vrouwe van Ronsse ende van hunne Exploiten rapport doen anden Bailliu, ofte Stede-houder,
ende hebben voor hun Exploiten
van antastinghen,
van elcken Delinquant
ofte Misdadtgeri.Ïtwintich
schel. par.
ten koste vanden Heere, ofte Vrouwe van Ronsse.
H.
Item de selve Sergeanten vermogen tot begeerte van Partye, te doen Verboden ende Arresten op de Goeden inde selve Heerlichede
van Ronsse, maer
en vermogen
niemand te arresteren
voor schult inde selve Heerlicheyt
ter
begeerte van Partye, het en ware dat degene die-men soo wilde arresteren,
(*)
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ware bij Wette ende Vonnis se ghecondernneert,
ofte voor Justitie verobligiert
ende verbonden
seker te doen vande ghepretendeerde
schulden, ofte de selve
schult te betalen, ofte dat tusschen de Part yen eenigh Contract gemaect, ende
gesloten ware, by het welcke, ter begeerte van Partye, de ghene die in faute
is van '5 Wets weghe te voldoen, mochte ghearresteert
ofte bekommert
worden: in welck geval, sulck een ghearresteert
Persoon zal ontsleghen worden op
cautie. ende zal beede de Part yen dagh bescheeden
worden voor den Meyer.
ende Schepenen vande selve Heerlicheyt
van Ronsse om by de selve, kennis se
van saken ghenomen te worden, ende geordonneert
soo dat behoort, ende heeft
den Bailliu, sijnen Stede-houder,
ofte Sergeant,
de welke het selve Exploict
doet, voor sijnen sallaris, te weten voor de antastinghe
vier schel. par. ende
voor het Exploict, het Verbodt, ofte Arrest van Goederen, voor elck Exploict
twee schel. par.

lIL
Item

de selve

Sergeanten

vermoghen

te Panden

d'Ondersaeten

ende

in-

woonder's vande selve Heerlicheyt, ofte doen Pandingen op de roerende Goedinghen. de welcke sy bevinden zullen te wese inde selve Heerlicheyt iemand
toe-behoorende
woonende buyten de selve Heerlicheyt
van Ronsse: behoudelick dat sy dan-of zullen den selven persoon de kennis se doen, ende het selve
laten weten, als het schulden zijn daerom de selve persoonen niet gecondemneert en sijn, ende hun-lieden
dagh beteeckenen
voor Meyer, ende Schepenen
van Ronsse, op den eersten Woonsdagh van Rechte, om ten selven dagh aldaer
te compareren,
ende sien vertoegen
den eersten dagh vande selve Pandinghe,
ende daer tegen seggen, indien hun-lieden
dat goedt dunckt: Ende in geval ten
selven daghe niemant en compareert,
ofte en comt, noch Procureur
voor den
selven schuldenaer,
om daertegen te opposeren, den Sergeant vertooght de Wet
den eersten dagh vande selve Pandinghe,
ende alsoo doet hy inde ghelijcke
vier Woonsdagen
van Rechte, d een naer d'ander volgende, vertcoghende
de
selve Wet deselve Pandinghe,
ende in geval dat'er
gheene oppositie
daer
teghen ghedaen en zy, wort ter manisse vanden Meyer, by de Wet den Sergeant ge ordonneert,
dat hy de selve Goeden, ofte Catheylen by hem geanveert
en gepant, vercoope op eenen marctdagh, ende in geval hy noch niet genoech
ghefurniert
en is tot'er somme vande schult dat hy hem voorsie van ander
Goedt, om het furnissement,
ende 't voldoen vande selve schult, ende in geval
dat vande verkoopinge
van de Goeden voornomt iet verovert
boven de selve
schuIt, dat hy het selve surplus wederom keeren, ende restituere
den selven
schuldenaer, .en de ten voorseyden
Woonsdagh,
vierden dagh van Recht, den
Crediteur
commende voor de Wet, ofte Procureur
voor' hem vragende
ofte de
selve Pandinge al wel voldaen is, en by den Sergeant verclaert wesende dat de
selve Pandinghe
is al voldaen, den Crediteur begeert te verifieren,
ende betooghen sijn schuld bij sijnen eed, achter-volgende
de Costumen van Ronsse, en
in geval dat' er niemant en comt hem daer tegen opposeren, ter manisse vanden Meyer, onttanght den Crediteur
sijne schult te betooghen. ende verifieren
bij s'ijnen eed, ende het selve gedaen zijnde als vooren, begheert Recht ende
wort ter manisse vanden Meyer den schuldenaer
gecondemneert
te betalen
alsu lcke somme als den crediteur
bij sijnen eedt heeft verclaert
den selven
schuldenaer hem schuldich te zijn, ende daer-en boven wort den schuldenaer
ghecondemneert
inde costen vander Instantien : te weten, twee schel. par. voor
den sallaris vanden Sergeant
vande selve Pandinghe
ende vertoogh te doen,
ende vier schel. par. voor den sa llar is vande acte voor de selve condemnatie.
ende wort den selven Sergeant gheordonneert
te doen betalen den Crediteur
de voorseyde somme, ende de costen, welcke Goeden alsoo vercocht als vooren,
mach den schuldenaer
wederom t'hem-waerts nemen binnen seven dagen naer
de selve verkoopinge,
ende dat voor den prijs dat de selve goeden vercocht
hebben gheweest.
IV.
Item, voor de selve acte ende condemnatie
ter executie te stellen, heeft
den Sergeant voor sijnen sallaris IV. schel. par. ten laste vande schuldenaer.
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Item, ende in geval dat den schuldenaer
ofte Procureur
voor hem comt in
oppositie. tegen de voor eyde Pandinghe.
al-eer den crediteur
beeft byeede
de selve schuit betooght. ende geverifieert,
ende dat hy gecondemneert
is de
selve schult te betalen. soo wort hy ontfangen
in oppositie. ende wordt inde
selve materie gheprocedeert
by orden. ende tour van de Rolle. tot'er diffinitive.
VI.
Item den Bailliu vermach uyt den name vanden Heere ofte Vrauwe van
Ronsse. te stellen eenen Meyer, den weleken hy vermach te Eeden. ende maent
de Schepenen:
vermach oock den Bailliu te stellen seven Schepenen
om de
part yen Recht te administreren,
welcke Schepenen
hy vermach
alle jaren te
Baeïrnisse af te stellen. ofte de elve continuere.
ofte andere nieuwe te stellen,
tot den voornomden
ghetalle van seven: welcke Schepenen
hebben kennisse
ende wijsdom van alle civile saken. voor hun-lieden
cornmeude. soo wel van
differenten.
ofte geschille tusschen party en, ter cause van contracten.
Coopmanschepen. obligatien als van erfven ende onterfven van Landen, ende van
alle manieren van Geschillen,
ende oock van alle saken van Criem. soo verre
als het hun-lieden
blijckt. ende doen dan-of hun rapport
den Mannen van de
Leene, met de Schepenen
hebben kennisse van alle saken van Criem: behoudeliele dat als de sake sulck is. dat 't Recht begbeert dat er gheschiede executie
capitale, de selve Schepenen voor het pronuncieren
vande sententie,
staen op
vande Banck. ende verdragen
hun-lieden
van te nemen Wijsdom ofte Judicature. stellende de sake in handen vande Mannen vanden Leene. welcke Mannen, ter ma ni sse van Bailliu. ofte sijnen Stede-houder
inde absentie
vanden
Dailliu. wijsen. ende geven hare Vormisse. achter-volgende
de gelegentheyt
vande sake. an-gemerct
dat in materie
Criminele.
Capitale. de selve Schepe ..
nen geen ander recours en hebben dan tot de voorseyde
Mannen van Leene
vande voornomde
Heerlicheyt.
ende Leen-hove
van Ronsse.
Vi 1.
Item. in gheval eenigbe part yen comen anden Meyer. om te doen. ofte
passeren
eenige weltelicheyt
ofte eerrige Contracten
ofte procuratien.
sulcke
Wettelicheyt.
Contract. ofte procuratie,
wort gepasseert
voor den Meyer. ende
twee Schepenen.
VIII.
Item. hebben de selve Meyer. ende Schepenen
van ouden tijde onderhou~ den. ende geuseerd.
ghelijck sv noch doent ten tijde van nu. te hebben inde
selve Heer+icheyt
van Ronsse eenen zegel van saken. met den weleken men
gewoon is te zegelen alle manieren van Procuratien,
soo wel generale. speciale,
als irrevocabele,
Certificatien,
attestatien,
ende gesloten Brieven.
ende oock
andere contracten,
soa wel van huwelick,
als andere saken, dewelcke
onder
zegel van saken behooren geexpidiert
te wesen.
IX.
Item. tot de selve Mannen van Leene. ende Schepenen van Ronsse. commen
ten hoofde ende resorte, twee-en-twintigh
Schependommen
ende Leen-boven,
soo wel van 't Hertoghdom
van Brabant, Graefschap
van Vlaenderen.
als van
Henegauwe.
ende houden de selve Dorpen al sulcke Costumen ende Usantien
in Criminele
ende Civile saken. gelijck de voorseyde Wet van Ronsse:
ende
zijn Mannen van Leer:e. ofte Schepenen
vande selve Dorpen ofte Heerlicheden
ghecostumeert.
dat als'er eenigh proces is VOOr hun-iieden
hungende, ende dat
sy de materie niet vroet en zijn. dat sy commen te Ronsse voor Bailliu. ende
Meyer. ende Mannen van Leene. ende Schepenen
van Ronsse, als ter plaetse
van haren Hoofde, om op het selve Proces te hebben last. ende bevel. van
hunnen
Hoofde. welck last ofte bevel, men is ghecostumeert
hun-lieden
te
geven in geschrift. ende wordt by de selve Mannen van Leene. ende Schepenen
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vande

selve Dorpen.

in haer-Iieder
Banck. ende gecostumeerde
plaetsen, pargewesen. achter-volgbende het last, ofte bevel vanden
voorseyden Meyer. Mannen van Leene. ende Schepenen van Ronsse, ende dat
binnen dry dagen naer dat hun-lieden het selve last. ofte bevel gegeven is geweest. ende zijn de selve Dorpen. Leenhoven. ende Schependommen
schuldigh
te houden al ulke Usantien. ende Costumen als-men useert inde Wet vande
voornomde Heerlicheyt
van Ronsse. soo wel in materie Criminele. als Civile,
ende in geval sy doen. ofte useren ter contrarie. den Bailiu van Ronsse vermach uyt crachte vande Hoogheyt der elver Heerlicheyt
van Ronsse, de selve
Leen-mannen
ende Schepenen te calengieren
inde boete, ende de selve doen
condemneren
inde hooghste boete. de welke is van seven-eri-der tigh pond, een
den. tournois, ende dat ten profijte van den Heere, ofte Vrauwe van Ronsse.

tye daer toe geroepen

X.
Item, hebben de voorseyde I-Ieere, ende Vrauwe van Ronsse alle boeten
binnen de selve Heerlicheyt.
te weten voor de hocghste boete van seven-ender-tich schel. van dertich schel. van vijfthien schel. ende van dry schel. tournois, welcke boeten verbeurt worden soo menich-werven,
als het selve gebeurt,
gel ijck hier achter in bet particulier
op el ck Artikel is ver claer t, al bet selve
ten protijte vanden I-Ieere, ofte Vrouwe van Ronsse welcke boeten worden gewesen by de Mannen vanden Leene, en Schepenen
van Ronsse. ter manis se
vanden Bailliu, ofte sijnen Stede-houder.
XI.
Item, sijn de voornomde I-Ieere, ende Vrouwe van Ronsse van ouden tijden
gecostumeert,
en vermoghen
te stellen twee Vorsters, om te bewaren haerlieder bosschen, de welcke worden ge-eedt by den Bailliu, inde presentie
vande Mannen van Leene, ende Schepenen,
welcke Vor sters vermogen
te
vanghen, calengieren.
ende arresteren
op alle de bosschen vande voorseyde
I-Ieerlicheyt van Ronsse.

Item,

zijn de selve Vorsters
inder gelijcken
ghecostumeert
te antasten,
ende arresteren
alle de gone die sy vinden af-cappende
groen
hout ende andere schade doende. soo wel lieden, als beesten. inde bosschen
vande goede. lieden inde selve Heerlicheyt:
Ende vande selve hare exploicten
rapport doen, soo wel vande exploicten ande mis-bruycken,
nopende de boschen vanden Hee re, ofte Vrauwe van Ronsse, als vande bosschen van de
goede lieden, van welcke exploicten sy gelooft zullen wesen onder ha er rapport ende eed t,

calengleren

XIII.
Ende is-men gecostumeert
in Wette van Bailliu, Mannen van Leene, ende
Schepenen van Ronsse, de misdadighe
te condemneren
inde boete, te weten
dat de gene die angetast, gearresteert.
ofte gecalengiert is geweest van atghehouden te hebben eenigh groen hout, in de bosschen
vanden Heere, ofte
Vrauwe van Ronsse, inde boete van XX. schel. par. ende daer onder, ten profijte van den Heere, ofte Vrauwe van Ronsse.
XIV.
Ende in geval eenige Beesten, Peerden, Merrien, Koeyen, Calvers, Schapen, ofte Geeten, worden anghetast, ofte gecalengiert,
inde voorseyde bosschen
vanden I-Ieere ofte Vrauwe van Ronsse, te weten inde taillen wesende onder
de vijf jaren. 500 is de Costume, dat een iegenlick wien sulcke beesten toehooren, 't zij dat er eene Beeste ofte meer zijn angetast ofte gecalengiert
geweest. wort bij de Mannen, ende Schepenen
vande Wet. voor elke reyse
gecondemneert
inde boete van vijf schel. tournois, welcke vijf schel. tournois
weert zijn vier schel. par. Ende in geval dat sulcke gearresteerde,
ofte gecalengierde Beesten, toe-behocren
eenighe lieden van buyten, te weten iemand
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woonende
buyten
de selve Heerlicheyt,
wort de ghene die sulcke beesten
toe-behoort
voor elcke reyse gecondemneert
inde boete van vijfthien
schel.
tournois,
weerdigh
zijnde twaelf schel. par. wan-of den Vorster
heeft voor
elcke calaigne ende exploict vanden gonen die groen hout hebben af-gehouwen, voor sijnen sallaris ij. schel. par. ende wort verbeurt
ten profijte vanden
Vorster.
het instrument
daer mede het groen hout af gehouwen
is geweest.
Als-men iemandt bevint in faict van houwen, ofte cappen groen hout soo voorseyt is, ende den Vorster
't selve instrument
kan anveerden,
ende diergheIijcke, heeft den selven Vorster voor e1ck exploict gedaen angaende de beesten,
xij. den. par. soo wel angaende
bosschen van den Heere, ofte Vrauwe, als van
andere lieden.

xv.
Item, in geval den Vorster
neemt, ofte antast eenighe Beesten,
ende de
selve varight. ende stelt in seker handt om de selve bewaert
te weten, ende
dat de gene die de selve beesten toe-behooren,
ofte niemand anders hem vervoordert
de selve beesten te anveerden,
ende wegh te leeden vande plaatse
daer den Vorster de selve hadde gestelt om bewaert te wesen, ende dat sonder
betaelt te hebben de selve boete en exploict. ofte te hebben oorlof vanden
voornamden
Vorster, de gene die sulcx gedaen hebben. vallen inde boete van
XV. schel. tournois voor elcke reyse, welcke boete wort gewesen bij de Mannen ende Schepenen
ten prof'ijte vanden Heere.
XVI.
Item, angaende de arresten,
calaignen. ofte aentastingen.
de welcke gedaen
worden bij den selven Vorster,
inde bosschen vande goede lieden, te weten
vande gene die af-houwen,
ofte cappen groen hout, de selve rnisdoenders
verbeuren voor elcke reyse de boete van XV. schel. tournois.
ende is-men ghecostumeert
de selve te condemneren
inde voorseyde
boete ten profijte vanden
Heere oft Vrauwe van Ronsse, ende ten versoecke
vanden proprietaris,
ofte
eygenaer
vande plaetse daer sulck misdaet ghebeurt
is, by den selven Vorster
te nemen twee mannen vande selve Heerlicheyt
hun-lieden
versta ende vande
schade de we1cke daer ghebeurt
soude mogen wesen. sonder
aenschou
te
nemen oft de selve schade gbedaen
zy by den persoon den wel eken by den
Vorster. soo voorsevt is. gecalengiert
is gheweest inde selve schade daer bevonden gebeurt te zijn. by hun-lieden
te priseren ende estimeren.
welcke twee
mannen zijn schuldigh de voor nomde schade te commen verclaren
onder haren
eed in Wetten, voor de voorseyde
Mannen van Leene, ende Schepenen:
Ende
achter-volgende
dien is men gheeostumeert
de selve misdoeners
te eondemneren in boete soo voorschreven
is. ende daer-en-boven
de geinteresseerde
partye wederom
te geven de estimatie
als-vooren
vande selve schade, en te
-, betalen de kosten vande selve Priseerders,
te weten elck van hun-lieden
een
dach-ure
van eenen werck-ma n, ter discretie
vande voor seyde Mannen
van
Leene, ende Schepenen,
ende ingeval dat partye comme in-oppositie
worden
de selve opposanten
gecondemneert
inde cos ten van den processe,
indien de
sake de heescht, ende het exploict rechtveerdelick
gedaen is: Ende des geIijcke van beesten ghecalengiert
inde bosschen vande goede lieden, is de selve
schade gepriseert
ende geestimeert
als vooren, ende die de selve beesten toebehooren,
gecondemneert
te betalen de selve schade by de selve hare beesten
gedaen, den genen die daer by gheinteresseert
zijn, ende boven dien in vijf
schel. tournois.
XVII.
Item vermach
den Heere ofte Vrouwe van Ronsse te stellen inde selve
Heerlicheyt
ivo Praters
de welcke worden ge--eedt als vooren. om te calengteren, au-tasten
ende arresteren
inde goeden ende bosschen van de goede lieden,
soo wel menschen
als beesten, de welcke sy daer vinden schade doende, die
insgelijcx
van haren exploicten
zijn ghelooft
op haren eedt, sonder
ander
preuve, ende dat vande boeten van xx. schel. par. ende daeronder,
ende inder
ghelücke te moghen doen prtseren,
ende estimeren
die schade inder manieren
als vooren verclaert
is, vande calaignen
gedaen by den Vorster in bosschen
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vande goede lieden, welcke boeten men is ghecostumeert
te wijsen als vooreen,
ende de estimatie vande schade te betalen de geinteresseerde
partye, achtervolahende de Prysie dan-of gedaen, ende inde cos ten 500 vooren geseyt is.

H. TITEL.

Van het Recht

vandan

besten

Hoofde

ofte

Catheyl.

1. Artikel.
Item is Costume inde selve Heerlicheyt.
dat den Heere ofte Vrouwe van
diere, heeft inde selve Heerlicheyt
te doot van een iegelick die daer sterft,
't. zy man oft vrouwe,
sonder iemand te reserveren.
het beste Hooft, ofte
catheyl, ter cause van welcken catheyle de Officiers hebben dan-of den ontfanck uyt den naem vanden selfden Heere, ofte Vrauwe, die hem zal te vreden
houden. 't zy anveerdende
het selve beste Hooft ofte de compositie van dien
500 hier voorts
zal worden verc1aert, behoudelick
dat-men is ghecostumeert,
dat in geval eenigh kindt sterft al-eer dat sy commen ten Huwelicken
Staet,
laete in leven sijn lieve vader ende moeder, ende dat alsdan den Heere ofte
Vrauwe niet en is ghecostumeert
te hebben het beste catheyl, ofte meubel
vanden kinde, ofte kinderen, soo voorschreven
is ongehuwt stervende.
Ir.
Item. inder gelijcken
is de Costume. dat in aeval eenige kinderen
van
minder
jaren,
hebbende
verloren
haer-lieder
vader
ofte moeder,
sterven
durende haer-lieder
onbejaertheyt.
ende dat by den vader ofte moeder ende
Voochden van hun-lieden
scheedirige gedaen is van goeden achter-gelaten
by
baer-lieder
vader, ofte moeder, ende vanden selven ghescbeeden,
ende werck
ghedaen is van wettelichede
voor Meyer. ende Schepenen
van Ronsse van
alsulcke kinderen
alsoo zestorven.
midt
de selve uyttinghe,
ofte Werpissement gedaen als vooren. soo en is den Heere ofte Vrauwe van Ronsse niet
ghecostumeert
te hebben eenigh recht van besten Hoofde, dan alleenlick het
beste leleet van alsuloken onbejaerden
gestorven kinde, maer in gheval de selve
scheedinge, WerpissemenL
ende werck van Wettelichede
niet gedaen en is als
vooren, soa bebben de Heere ofte Vrauwe van Ron se. den keus ofte optie van
te anveerden
't beste kleet vande overleden
kin de. soa voorseyt is, ofte het
part, deel ofte portie van den besten catheyl vanden sterf-huyse
vande vader
ofte moeder, soo verre 't voorseyde deel. of portie wa toe-behoorende.
ende
eompeterende
den voorschreven
onbejaerden
gestorven
k inde, ofte vanden
selven deele, ofte portie de estimatie sonder meer. het welcke oock wort soa
onderhouden.
ende geobserveert,
in geval eenighe onbejaerde
kinderen
de
voornomde
Wette licke scheed inge niet gedaen zijnde, als vooren, hun-lieden
stelden ten huwelichen
staet, hebbende eenighe susteren. ofte broederen
minder van jaren, ende gebeurde het dat eernge vande selîde onbejaerde
susters,
ofte broeders
sterven,
soa heeft indien geval den Heere aft Vrauwe
van
Ronsse de optie te anveerden
het zy het beste kleet vande selve overleden
suster, ofte broeder,
oft het part, ofte deel vanden besten catheyl vanden
sterf-huyse
van haer-lieder
vader, ofte moeder, de voorseyde overledene suster
ofte broeder, sonder meer, ende sonder indien geval eenigh recht te hebben in
't beste catheyl vande suster aft broeder,
dewelcke hem te vooren gestelt
hadde tot huwelicken
staet
IIL
Item. al is het dat de Heere ofte Vrauwe van Ronsse hebben het beste
catheyl, oft meubel soa voorschreven
is, soa gevint-men
nochtans bij oude Papieren, mentie makende vanden coop die wijlen Grave Guy van Vlaenderen
dede vande voorseyde Heerlicheyt van Ronsse, teghen den Abt van Inden, wien
selve Heerlicheyt
doen toe-behoorde:
Dat alsdan gheseyt, ende verclaert waren
inden selven coop dese woorden naervolgende
: « Et Parmy le meilleur cathel à
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la mort, et lequel cathel les boirs du mort pourraient
racbeter
pour soixante
solz de parisiz s'i! leur plaist. » Welcl.::e brieven ende clausule daer in begrepen,
diversene Officiers ende Costumiers
van Ronsse hebben ghesien, ende ghelesen, wesende ten selven tijde in het ferme ofte secreet van Schepenen
vande
selve Heerlicheyt
van Ronsse; Soo is't dat om in toe-cornmenden
tijd te schuwen alle twijffelinghe
ende donckerheyt
in het betalen van het selve beste
Catheyl, zullen de Erfghenamen
vanden voorseyden
overleden
betalen 't selve
beste eatheyl, ofte meubel, ofte in plaetse van dien, t'sestich stuyvers van ij.
grooten Vlaems 't stuck, ter keure ende optie vande voorseyde erfgenamen:
Ende in gheval het sterfhuys
van den overleden
niet en conde ghevoegelick
betalen de voorseyde
t'sestieh stuyver s, soo zullen de erfgenamen
appoincteeren met den Officier, inder voeghen
soo sy best eonnen ofte mogen. om te
betalen onder de voorseyde
t'sestich
stuyvers.
naer de macht ende ghestaethede vanden sterf-huyse.

IIL TITEL.

Vande Tollen.
1. Artikel.

Item, is den selven Heere ofte Vrauwe van Ronsse gecostumeert
te hebben inde selve I-Ieerlicheyt van Ronsse, van alle Beesten, ende andere Wa eren
die daer ter Markt vercocht worden alle weken. te weten
eén Peerd. ofte
Merrie, Ruyn, ofte Veulen x ij. den. par. van een Koe, ofte Veerse ivo den: par.
van een Kalf noch suyghende
i den. par. van een Vereken groot ofte cleene,
ij. deniers par. van een Hamel, Schaep, ofte Lam, van elck, eenen peraninek
par. welck betaelt wort by den vercooper,
ende ten dage vande vrye marct,
van S. Jan Baptiste de welke ghehouden
wort jaerlicx des anderdaeghs van S.
Jan Baptist-dagh.
500 wort betaelt
dobbelen
Tol. wan-of d'een helft betaelt
wort by den vercooper,
ende d'ander helft by den cooper.

van

Item. ten daghe vande vrye marct heeft den Heere ofte Vrauwe recht van
te hebben ende heffen by sijne Sergeanten
van elcke tonne biers de welcke
vercocht wort ten selven dage, ivo schel. viij. den. par. welck recht geheeten.
_ is bom-geit.

Hl.

zout
vrye

Item, is den Heere gecostumeert
te hebben van elcke wagen geladen met.
commende
om vercocht
te worden op de markt van Ronsse 't zy inde
Jaer-markt ofte ander tijden. een meuken zouts.
IV.

Item is men ghecostumeert
t' ontfaen
ten voornomde
daghe vander vrye
Jaer-markt
voor tol van alderhande
waere ende coopmanschepen
die vercocht
worden op de selve markt van elcken pond. groot vlaernsch xj, schel. vj. den.
par. d'welck betaelt wort by den cooper vande selve coopmanschap.
V.
Item den Pachter van den tol is ghecostumeert
te ontraen alle jare ivo pen.
par. van een ieghelick comende met waere ofte coopmanschepe,
van wat sorte
dat zy. soo wel victaiUe als andere coopmanschepe,
stellende de selve te coop
op de rnar-ekt alsoo wel vande in-woonende
van Ronsse, als van buyten-lieden,
welck geit wort ghenaemt
markt-geit.
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IV. TITEL.

Van Boeten ende Misdaden.
I. Artikel.
Item hebben de Heere of Vrauwe macht, ende zijn gecoslumeert by haurIieder Meyer ende Schepenen
te visiteren
de brooden vande Backers,
ende
selve doen maken ende backen op het gewichte van Ronsse, welck brooden
gevisiteert
zijnde ende bevonden niet te hebben haer-lieder
gewichte, worden
de selve gesneden ende verbeurt
ten profijte vanden aerrnen ofte gevangene,
en den Backer ghecondemneert
inde boete van iij. schel. tournois
ten profijte vanden Heere.

Ir.
Item den Heere ofte Vrauwe van Ronsse hebben inde selve hare Heerticheyt gewichte en wage, welk is gewichte van Keulen, ende sulck is daer gecos tu meert ende onderhouden,
ende degone die gevonden worden gecalerigiert
van gegeven te hebben minder gewichte oft anders dan 't voorschreven
ghewichte vande selve Heerlicheyt,
soo is-men de selve gecostumeert
te condemheren inde boete van iij. schel. tournois,
ende het ghewichte
verbeurt
ten
profijte vanden Meyer, ende insghelijcx
is men ghewoon te doen vande potten,
ende maten van wijn, ende bier, ende ander coopmanschepen,
ende boven dien
zullen sy noch arbitrairlick
gecorr igiert worden naer de ghelegentheyt
vande
sake.
UI.
Item de gene eeriigh graen vercoopende
inde selve Heerlicheyt,
sijn schuldich te leveren mate vande selve Heerlicheyt,
te weten Keulsche mate, ende
sulcx ghelijck de maten zijn gezegelt, ende gheteeckent
by het ghecostumeerde
teecken inde voorschreven
Heerlicheyt
soo wel van Coorn als van Even, ende
het selve op de voornomde
boete, ende het gr aen verbeurt
ten profijte vanden
Heere.
IV.
Item alla de gene die vercoopen
by der elle zijn schuldigh
te leveren
mate vande selve Heerlicheyt,
welck is oock Keulsche mate, ende dat op de
pene ende boete voorschreven,
ende het laeken ende coopmanschap
verbeurt
ten profijte vanden Heeren.

Het leen Stuivenberg te Melle
( 674-16°5)
Jacob Frans Meijnaert,
baljuw van « Lopo [sic: bedoeld wordt LopezJ
Rodrigues
d-E'vot-a y Vega ... , erfachtich
baron van de lande en baronnie
van
Rodes, van ter Weede, Broeckstraete,
ter Saelen, etc ... souverain
pannetier
van Vlaenderen,
en datte van sijne huijse en heerelycke
leenhove van Melle,
Gentbrugghe,
Gontrode
en Landscautere
», ontving
op 4 Oktober
1674 het
denombrement
van een leen « geleghen
binnen de prochie van Melle, groot
een alfbunder,
genaempt Stuijvenbergh,
abouterende
nood oost den herrewech,
en suyt west het goed van de Weverije ». Het was Jacques
Frans vander
Meere, heer vanden Abeele, die het leen bekwam
« bij decrete van wees en
Jacques van de Wiele van date XXVII Maerte 1670 », met een relief van 10
Ponden parisis en « XX sc. parisis voor carnerlinck
geit ter doodt» en bij verkoop nog den « thienden penninck
van het geit », zoals hijzelf verklaarde
in
een stuk van 4 September
1674.
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Baljuw J. Fr. Meijnaert
ontving een soortgelijk
denombrement
van het
leen « Stuijvenberghe
», op 26 December
1695. onder « Jean Joseph Rodrigues
d'Evora y Vega, erfachtich markies vande lande van Rodes [markiezaat
sedert
14 Juli 1682]. baron van Berleghem .... souverain
pannetier
van Vlaenderen,
etc ... )}Toen was het « Jan Aloijs Delvael. heere van ter Burght. vanden Abeele,
etc. ». die het leen bekwam « bij gifte metter warmder
hart van wijlent Jr
Jacques Frans vander Meere in sijne leven heere vande Abeele. etc ... » en
« hebbe dit mijn denombrement
gecacheteert
met mijne wapene en met mijn
hantheecken ... » op 20 December
1695. De baljuw. die zelf het stuk opstelde
« mij toorconde ». voegt erbij « en int.eecken der waerheijt dat ick het selfde
denombrement
en rapport
heb be ontfanghen
hebbe ick bailliu voornoempt
dese mijne recepisse met mijne segel besegelt en met gewoonlick hantheecken
ondertheeckent
... »
Op de rug van de eerste oorkonde schreef baljuw Meijnaert
eigenhandig
dat hij een zekere som als « camerlinck
gelt » had ontvangen
in lG75. Uit het
tweede stuk blijkt dat de « Weverije»
een « wollenweverrie
» was.
De twee oorkonden, beide van perkament.
waren voorzien van Meijnaert's
zegel. Dit van het eerste stuk. vastgehecht
met een dubbele strook, is bijna
geheel verdwenen;
het tweede, kleiner van vorm en met enkele strook, is
geschonden.
(Archief der abdij Affligem. Hekelgem) .
Dom Cyprianus Coppens 0.8.8.

AFFLIGEM.

« Natte»

of «zatte» begrafenis
te Haaltert in 1683.

Op 21 December 1683 werd Andries Reydant. preter (= veldwachter).
te
Haaltert begraven. De man was in zijn leven « zeer genegen tot het drincken
van brandewijn
». zodat hij nu en dan weleens de klok uit het oog verloor en
na middernacht
thuis aanlandde.
Dan joeg de preter vrouwen
kinderen
de
straat op. De man werd ziek en drukte het verlangen
uit te worden begraven
zoals hij had geleefd. En kon hijzelf geen borrel meer pakken op zijn begrafenis. dan wou hij zijn drankzucht
« naer s ij n doot volbracht
hebben door sijn
dra ghers » en hij had als laatste wens. dat « gelijck hij met satte beenen dickwels gescheiden
was uyt de her berge. dat hij dool' de voeten van dronckebroeders saude gedragen worden naer den put ». Herhaaldelijk.
ja tot een half
uur vóór zijn dood. gelastte hij zijn erfgenamen
de drager
« te bescincken met
eenen pot brandewijns
int uytgaen van thuys »; hen nog « een maet bra ndewijns » te geven « aen elcke herberghe
daer hij zewoon was ijn selven sat te
drincken »; nog een pot brandewijn
aan de muur van het kerkhof.
De laatste wil beschikking
van de preter werd zowel door de erfgenamen
als door de dragers trouw uitgevoerd.
Tot er gerni
van de bevolking hielden
de dragers « met de eene hand tgelas gevuJt met brandewijn
ende met d'ander
de berre ofte t'lijck vast ». Ook pastoor Jacobus van Turnhout vond het geval
zeer erg, daar" hierdoor die sonde van dronckenschap
saude geschapen
sijn
kleyn geacht te worden ende de doot niet geestimeert
worden. rnrtsg. strecgde
che toe misachtinga
vande geestelijcke
diensten van begrafenissen
mits geschiet is inde presentie van meer als 70 personen».
De aartsbisschop
gelastte de pastoor-deken
van Aalst. AnI. van Papenbroeck, op 5 Januari
1G84 met een onderzoek
« over de clachten
gedaen aen
siin Doorluchtigste
hoochw. den Arsbisscop
van Mechelen van de excessen
bega en voor ende inde begraefenisse
van Andries Reydant preter
derselve
plaetse ». Op 11 Januari begaf de deken zich naar Haaltert en dagvaardde
er
de erfgenamen
en dragers gedurende
twee dagen en ondervr-oeg hen over het
verleden van de overledene
en omtrent de voorvallen
bij de begrafenis.
De weduwe en de beide schoonzoons verklaren
alles ten goede en menen
dat men na de dood be t zwijgt over de fouten van de afgestorvene.
De dragers. Jan de Sadelere (50 j.), Lieven Coppens de oude, oud-burgemeester
van
Haaltert
en tegenwoordige
schepen (54 j.), Lieven Coppens de jonge (33 j.)
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en Peeter Buydens, « smet van stiele » (27 j.), wensen niet voor dronkelappen
gescholden te worden. De oud-burgemeester
beweert dat de mensen niet geer erd waren, maar dat de pastoor « op t'Iyck is gaen predieken ».
De deken stelt een straf voor van 1 of 2 Vlaam e ponden.
De uitspraak
van het aartsbisdom,
op 21 Februari
1684. bepaalde de boete
der erfgenamen,
wegens het misbruik
van brandewijn
bij de begrafenis,
op
2 Vlaamse ponden. (Mechelen:
Archief van het Aartsbisdom.
Bundel:
Haaltert.)
Joz-ef de Brouwer.

HOFSTADE.

In de Baardegemse bossen van Afflig8m
of het geheim der omgekeerde zerken.
(*) Op Donderdag.
6 December,
1691, 's middags, waren ((Ingel Carnoy,
sone wijlen Mertens, 35 jaer, Guilliam Cooremans, sone Gillis, 37 jaer, officieren ende preters van de bosschen van Affligem, Pieter Perquyn, sone Peeters,
35 jaer, officier en preter van den grave van Immersele,
Joos Patfijn. sone
Laureys, ende Jan van Wezemael, sone Peeters, oock officieren ende preters
van de vs. bosschen,..
gegaen op eenen boscri van de abdij van Affligem,
genaempt
lVIutsereel. onder de prochie van Baerdegem.
Aldaer gecomen,
bevonden (ze) bat dan 25 koyen, ... sommige in de scheuten van een jaer out,
ende eenigh hout aen eenen eycken boom liggende, ten deele onder den selven
boom ende ten deele aen een vier aldaer gemaeckt bij de per oonen die de
koyen wachlen..
Twee van de koyen werden gear resteert ende vastgenomen,
met wissen vastgemaeckt..
en vermeynt
te leyden in een huys ende schot,
omme daer aen te verhaelen de schaede ende boeten daer toe staende..
Gecomen buyten den bosch...
op de herbaene loopende van MaeseI naer Meldert,
bevonden sij geheel de strate van alle canten om ringelt mei mans, vrouwen
ende kinderen, waer van eenighe vrouwen hebben aengevat de koyen ende met
gewelt met iekels de wissen afgesneden, terwijl ent dat eenige manspersoonen,
nl. sekeren Joos Thomas. woonende tot Meldert, met een bijl in de handt. ende
Peeter van den Brande. geseyt in de wandelinge den dobbelen pier, oock woonende tot Meidert, hebbende in de handt een roer, hun waeren dreygende
te
cappen ende schieten, roepende allen de selve perseonen
ofte den meerderen
deel: val aen, val aen, waerop dat noch quaemen vele andere persoonen met
steeken. schuppen ende ander geweer, soo dat sij genootsaeckt
sijn geweest
de voorseyde koyen te abandonneren,
naer dat sij die teghens de vs. persconen een quartier uurs oft daer entrent hadden tegen gehouden ende gedeferideert, sijnde alsdan gebeurt dat vele van de vs. persoonen over hoop vaer en
roepende dat den vs. bosch niet toe en quam aen de vs. abdije van Affligem,
maer wel aen hun. seggende het is onsen boseh ende laet ons gelijckelijck
daer op gaen ende afcappen alle het gene daer op staet, ende onder andere dat
den vs. preter van den Brande diverschelijck
repeterende
het gene de vs. daer
toe noch seyde, dat op sekere sercken liggende in de vs. abdije sulckx geschreven was, ende dat de relrgieu en de sereken hadden omgekeert, ende dat hij
die wel wiste ligghen ... ende als sij door ginghen de vs. persoon en achter hun
waeren roepende Jan, Jan Crauweij [kraai, een zinspeling op priesters],
ende
met diergelijcke
ende andere woorden, roepen ende schreeuwen,
hun wa eren
uyt lacchende, ende tot dyen verclaert ... Guilliam Cooreman alnoch dat den
setven van den Brande hem heeft particulierelijck
gedreyght,
segghende
dat
hij hun soude hebben, ende te passe te brenghen de ierste reyse als hij hem
soude te gemoet commen, ende dat hij seyde aen Joos Pattijn, dat hij hem
soude wachten van op den vs. bosch te cornrnen, oft dat men hem onder de
blaederen soude moeten commen soecken ))... (Dross. van Brabant nr. 47.)

Constant Theys.

SINT-GENESIUS-RODE.
(*)

Interpunctie

van ons. -

V.

157

Onze markten honderd jaar geleden.
In 1849 werd « weeklyksche
merktdag » gehouden op Maandag, te Gavere,
Geraardsbergen
en Oosterzele;
Dinsdag, te Berchem, Lede. Ninove en Zottegem; Woensdag,
te Herzele,
Nederbrakel
(voor granen
enz.), Oordegem
en
Ronse;
Donderdag,
te Steenhuize- Wijnhuize;
Vrijdag.
te Geraardsbergen,
St-Maria-Hcrebeke en Ninove; Zaterdag. te Aalst, Nederbrakel
(kleine marktdag) en Schorisse.
« Maendl'yksche
vee- en peerden merkt » werd gehouden
te Aalst, op de
derde Zaterdag
(uitgezonderd
in Oktober
en November).
Te Geraardsbergen
was er de eerste Maandag
« koei- en viggen-merkt»
en de derde Maandag
viggen-merkt.
Te Ninove was er vee-merkt
de derde Dinsdag, alsook op de
Dinsdag der Kermisweek;
te Ronse de eerste Woensdag; te Zottegem de eerste
Dinsdag, uitgenomen
in Mei, Augustus
en November.
,
« Jaer- en peerdenmerkten
» waren er te Aalst, op 2 Juli (wollemerkt) ,
28 September
(alleen jaarmarkt.
x), 5 (x) en 12 Okt. (x) en 11 Nov. (x); te
Berchem, op 9 April (x), 30 Mei en 8 Sept.; te Bottelare,
op 22 Mei; te Denderhoutem
op 16 April (x); te Denderwindeke,
op 1 Juli (x) en 2 Sept.; te
Ename, op 10 (x) en 12 Aug.; te Gavere, op 11 Febr., 17 Juni, 24 Juni (x)
en 11 Nov.; te Geraardsbergen,
op 4 Maart, 1 April, 6 Mei (x), 26 Aug. en
18 Nov (x); te Haaltert,
op 24 Okt.; te Hemelveerdegem,
op 23 Juni; te Herzele. op 3 April en 16 Okt.; te Lede, op 12 Febr. en 28 Mei (x); te Meerbeke,
op 4 April en 5 Sept.; te Merelbeke.
op la Sept. (x); te Michelbeke,
op 27 April
(x) en 7 Okt. (x); te Nederbrakel
,op 20 Maart (x), 29 Mei (x) en 18 Sept. (x);
te Neigem. op 15 April (x) en 19 Okt. (x); te Ninove, op 30 Juli; te Oomoergen. op 1 Mei (x); te Oordegem, op 27 Aug.; te Oosterzele. op 21 Mei en 7 Okt.;
te Ronse, op 6 Maart (x), 8 (x) en 29 Mei (x) en 6 Nov. (x); te Ruien, op
29 Juni (x); te Schorisse, op 16 Sept.; te Serskamp,
op 14 Okt. en 14 Dec. (x);
te St-Lievens-Houtem,
op 29 Juni en 12 Nov.; te St-Maria-Oudenhove,
op
20 Mei (x) en 4 Nov.; te Steenhuize- Wijnhuize,
op 5 Sept. en 5 Dec. (x); te
Velzeke-Ruddersbove,
op 18 Juni en 11 Nov.; te Viane, OD 16 Aor il (x) en
17 Sept. (x); te Wichelen.
op 3 Mei (x); te 'Zandbergen,
'op 18 Mei (x) en
9 Okt.: te Zottegem.
op 30 April (x), 6 Aug. (x) en 29 Okt. 0)
AALST.

Jozef van Overstraeten.

Nog het schilderij
van de Crayer te \/Vieze
Betreffende

Kasper de Crayer

het artikel van DI' Jan Lindemans
over een schilderij
van
in de kerk van Wie ze, (2) veroorloof
ik mij volgende gege-

vens:
Het schilderij
hing in het midden der kerk. nevens de predikstcel.
Het
verdween in de zomer van het jaar 1900, toen een Gentse schilder
de kerk
geverfd
heeft. In de plaats werden,
op de muur, twee engelen
geschilderd,
met een ontrold lint, waarop een Latijnse terest. Deze twee engelen zijn nog te
zien.
Volgens de volksmond
werd het SChilderij, dat wel degelijk de Transfiguratie voorstelde,
door pastoor van der Biest verkocht
aan de Gentse schilder.
Over het verdwijnen
uit de kerk en over die verkoop werd heel wat gebabbeld
in de gemeente en het geval heeft veel beroering
verwekt, volgens mijn ouders
en grootouders.
Het is dan ook moeilijk aan te nemen dat 13 a 14 jaar nadien,
(1) We verzamelden
deze gegevens
r aar de « Wegwyzer
der Stad Gent en
Provinciale
Almanach
van Oost- Vlaenderen,
voor het jaer des Zaligmakers 1850, het 8ste ja er ll, blzn. 6-10.
(2) Zie blz. 102 in het vorig nummer.
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toen de heer Lindemans
op inlichtmgen
uittrok. « men» zich niets meer herinnerde over deze gebeurtenis,
terwijl « men» zich wel herinnerde
dat een
deerlijk beschadigd doek op de zolder werd gevonden.
Nu is het mogelijk dat er zich inderdaad
op de zolder der kerk een schilderij bevond. Dit feit was echter niet gekend door de bevolking. Deze kende
enkel het bestaan van het doek dat in de kerk hing vóór de schildering en dat
er nadien niet meer is teruggehangen.
Kreeg de Gentenaar
dus een schilderij door hem gevonden op de zolder,
dan is het eveneens een feit dat hem een ander doek werd verkocht, de Transfiguratie voorstellende
en dat tot in <'.e zomer 1900 in de kerk hing.
:;:

*'

Ik herinner mij omstreeks 1920 in het huisje dat nu het nummer 24 draagt
in de Schroversstraat
te Wieze, een schilderij gezien te hebben groot van de
vloer tot aan de zoldering. Het was een godsdienstig
tafereel, maar ik kan mij
niet meer herinneren
wat het voorstelde.
Zover ik inlichtingen
heb kunnen
inwinnen, woonde er alsdan een metser of zo, die na de oorlog in de frontstreek had gewerkt. Heeft hij het schilderij vandaar meegebracht?
Het zou mij groot genoegen doen, moesten deze enkele gegevens kunnen
medehelpen
tot het terugvinden
der verdwenen
doeken.
AALST.

C lemens

U yttersprot.

De h. Lindemans, wien we deze mededeling lieten lezen, voegt er aan toe:
de omstandigheid
dat het verdwenen
tafereel zich op de zolder van de
kerk zou bevonden hebben, moet maar een ondergeschikt
belang worden gehecht. Ik deelde mede, op het geheugen, wat mij haast 40 jaar geleden te Wieze
verteld werd. Het is best mogelijk dat het schilderij maar momenteel naar de
zolder verhuisd was. terwijl het schilderen van de kerk gebeurde. Niets zegt
dat het daar lang zou gelegen hebben. »
« Aan

Onze Bibliografie.
52. ALGEMEEN.
G. Gelis, 'J1'., De Mariale bedevaartvaantjes
in OostVlaanderen. Mariaal
Ttjdschrfft
(Ledeberg) , 15-4-49, blz. 50-52, en
15-7-49, blz. 89-92.
Worden o.m. behandeld:
O.L. Vrouw ter Druiven, te Aalst (blz. 51); O.L.V.
van 'Kerselaar,
te Edelare (blz. 52, met afb.) ; O.L.V. ter Muren, te Erembodegem (bl. 89); De Nood Gods, te Lede (blz. 90); O.L.V. van Rozebeke
(blz. 92); O.L.IT. van Demsbeke, te Zottegem (blz. 92. met afb.)
53. ALGEMEEN.
- De laatste monniken van Affligem. - De Mariagroet uit
Affligem, Juni-Juli
'49, blz. 38-43; zie ook blz. 45.
Onder de 31 monniken, door de Franse Omwenteling
verjaagd, zijn er niet
minder dan tien, die uitstaans hebben gehad met ons « Land ». Dom Carolus
(Joannes Jacobs) ging met een lekebroeder
in een huisje wonen, een half
uur buiten Aalst, en stierf er op 3-1-1799; Dom Godefridus
(Ludovicus
Kiekens):
geb. te Aalst op 23-1··1730, kwam er sterven op 8-3-1806; Dom
Rupertus
(Antonius Lopez) stierf te Aalst in 1825; Dom Aga tno (Egidius
Impens)
was te Schorisse
geb. op 4-4-1743; Dom Hieronymus
(Hendrik
Haenen) stierf te Aalst in 1809~ Dom Anselmus (Petrus van Havermaet) , te
Okegem geb. OP 2.5-!?-lï5E, stierf er op 29-5-1814; Dom Benediktus
(Jakob
Spanogne)
was zeer populair te Aalst, waar hij in 1802, bij het verzorgen
der typhuslijders,
overleed; Dom Wolfgangus
(Gu il Ielrnus Br izau) zat een
tijd lang verborgen bij de Aalstenaar
Moyersoen; Dom Columbanus
(Ignatiu
de Craeker) , te Aalst geb. op 12-1-1751, werd in 1808 door de verspreide monniken
tot overste verkozen en stierf te Aalst in Maart 1825;
Dom Veremundus
(Ignatius
d'Haens)
was later o.m. pastoor te Overboelare.
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54. ALGEMEEN. - Alb. van Sptlbeeck,
Onze par cchieregtsters.
- De Schakel
(Antwerpen),
nr 3. 1948. blz. 80-88.
Inventaris
van de parochieregisters
en van de regi ters van de burgerlijke
stand (onder het Frans bewind)
op 30-6-48. in het Rijksarchief
te Gent.
Bij elke gemeente
wordt opgegeven
tot welk fonds de registers
behoren
(van de gemeente
of van de griffie der rechtbank
van het arr. Gent). voor
welke jaren er registers
van geboorten.
huwelijken
en overlijdens
aanwezig zijn en of er tabels op die registers
voorhanden
zijn. De meeste gemeenten
uit het Land van Aalst komen in deze voor genealogen
zeer nuttige inventaris
voor.
55. ALGEMEEN.
- W., La « Mission de Gand» à Matadi. - La revue coloniale belge (Brussel).
15-8-48, blz. 536-539. met 5 toto's.
Die missie werd in 1891 gesticht. door Mgr. Stillemans.
met zeven wereldlijke priesters
van zijn bisdom Gent en met tien zusters van Liefde. Doel
was het missioneren
bij de aanleg van de eerste Kongolese
spoorweg.
Tot
de eerste zeven « aalmoezeniers»
behoorden:
Z.E.H. Oktaaf d'Hooghe, geb,
te Wichelen.
op 31-5-57, de heldhaftige
stichter
van de missie te Matad i;
de Z.E.H. Engel Buysse, pastoor van Hundelgem.
overleden
te Gentbrugge
op 11-lO-33 (portret);
Z.E.H. Emiel Behiels.
overleden
te Gavere,
op
1-11-35; Z.E.H. Filip Janssens.
onderpastoor
te Oordegem,
overleden
te
Wichelen
op 1!'>-10-19; Z.E.H. Jozef d'Haese.
geb. te Herzele,
op 2-11-69 .
. Onder de eerste eerwaarde
zusters ontmoeten
we: Zr Josepha
(Clara Hellebaut).
overleden
te Ronse. op 20-10-17 (portret):
Zr Africaine
(Elodie
de Mulder).
geb. te Zottegem.
op 7-3-68 en overleden
te Melle op 21-1-42:
Zr Maria (Theresia de Bolster).
geb. te Denderleeuw
op 27-10-61 (portret);
Zr Hygina (Leontiria Lentz) . geb. te Zottegem,
op 23-3-63 (portret):
Zr Wiv ina
(Ur sula Meert).
geb. te Aalst, op 8-3-71: Zr Hildebrande
(Maria
Lebon
geb. te Zottegem.
op 27-2-72: Zr Ursmarina
(Leopoldina
Baeten) .
geb. te Mere. op 21-12-69; Zr Philemon
(Maria Coppens) , geb. te Aalst. op
5-1-62 en overleden
te lVIelle. op 18-2-19. - Zeer lezenswaardig
artikel over
deze baanbrekers
van de missicnering in Belgisch-Kongo.
ï

•

56. DEN DERSTREEK.
Roger Cneut, De Denderstreek
leverde veel voorname wielerkampioenen.
- ABC
(Brussel).
2-5-48. blz. 12-13. met 5 toto's.
Romain
Cyssels
(Denderwindeke)
Frans Bonduel.
Bernard
van Rysselberghe. Edgard de Caluwe (Denderwindekel.
Emiel Thollembeek
(Denderwindeke) . Jef Moerenhout
(Lede), Boerke Beeckman
(Ninove) .
57. GERAARDSBERGEN.
Van tabak tot sigaar. Ons Volk (Brussel).
J.2-6-49. blz. 740-741. met 14 foto's.
Vergelijking
tussen het handwerk
en het fabriceren
met de machine.
« De concurrentie
uit Nederland
schijnen
de fabrikanten
uit Geraardsbergen overwonnen
te hebben. want thans fabriceren
zij de Hollandse
sigaren
voor eigen rekening
en ook voor rekening
van Nederland
zelf ».
58.' MEERBEEK.
- Zie Ninove. nr 59.
59. NINOVE. serten de Keyzer, Figuren uit vtaandersns
orgelhistorie.
De Schalmei
(Gent), Mei '49, blz. 50.
Korte nota over een orgel van de Sint-Kornelisabdij.
vermeld
in 1457,
gebouwd
door meester
Adaems van Elen. In 1685 verkocht
de abdij een
orgel aan de kerk van Meerbeek,
Hierover
ook enkele gegevens.
60. NINOVE.

·'

- Ere-deken
J. Walters, Nog de verering
van O.L. Vrouw in de
kerk te Ninove. - Mariaal
Tijdschrift
(Lede berg) . 15-4-49. blz.
45-19. met drie foto's.
Beschrijving
van drie kunstvoorwerpen
der kerk:
het hoogaltaar
(met
Hemelvaart
van Maria).
hef. marmeren
beeld van O.L.V. met het kind
Jezus en de biechtstoel
t r ere van de Toevlucht
der zondaren.

dekanale

61. ZOTTEGEM. - O. Coessens-Debrez,
Vroege Maria-viering
te Zottegem.Mariaal Tijdschrift
(Ledeberg) , 15-4-49. blz. ,}8-59.
Feiten uit de 16e (schuttersg ilde gesticht
als broederschap
van O,L.V.),
17e (O.L.V. van Rozebeke
en van Godveerdegem
aanroepen
tegen de pest)
en 18e eeuw (een graaf van E mont lid van de broederschap
van O.L.V_
van Deinsbeke).
AALST.
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IN MEMORIAM
Op 20 Augustus overleed te Aalst

Z. E. H. Kanunnik JOZEF REIJNAERT
Or in de Wijsbegeerte,

Baccalaureus in de Godgeleerdheid,

Pastoor-Deken van St·Martinus te Aalst,
geboren te Sint-Niklaas op 1 Maart 1873.
De overledene was een der eerste leden en beschermers van onze vereniging en een van de eerste medewerkers aan ons tijdschrift.
Wat hij o.m. heeft gedaan voor zijn monumentale
kerk, met woord en daad, met boeken, brochures en artikels, heeft hem de blijvende erkentelijkheid verworven
van al wie bewonderend opkijkt naar de allerschoonste
onder de kerken van het Land van Aalst.
In ons volgend nummer zal de E.R. V. Gaublomme
een herdenkingsartikel wijden aan de geleerde priester,
wiens verlichte gehechtheid aan zijn kerkgebouwen aan
het natuur- en kultuurschoon van ons Land, alle leden
onzer vereniging tot manend en stuwend voorbeeld moge
strekken! - V.

ONS FEESTMAAL
zal fijn en vooral gezellig zijn!

Laat met na dadelijk 100 fr. te storten op de postrekening 41.45.92 van de
h, A. van Lul, de Nayerlaan 51. Vorst (Brussel). Wilt U dat alles in de puntjes
verzorgd en geregeld
fen. - V.
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ree d s 28 j a a r voor een

Schoner, beter, Vlaamser Vlaanderen.
Van eerstaf wijdde hij bijzondere
aandacht en zorg aan het Land van
Aalst.
Steun hem bij die taak. Treed toe.
Vertegenwoordigers in alle belangrijke gemeenten van Oost-Vlaanderen.

te tref-

HET L'AND VAN AALST
Tweemaandelijks

tijdschrift.

H60fdredakteur
Beheerder

~Jozef van Overstraeten, Leopold Hl laan 32, Aalst,
Tel. 220.60.
: Albert van Lul, de NayerIaan 51, Vorst (Brussel), Tel.
44.61.22. Postrekening 41.45.92.

INHOUD VAN Nr. 5.
15 September

• I I

Walters Jozef. -

1949.

Wanneer leefde Sint Ber lindis van Meerbeke?

129

Gélssen, Hendrik van. - De ommegang van het Heilig Kruis te
Ninove (14e-16e eeuw). - H.

135

Cop,ens Cyprianus. -

Uit de geschiedenis van Steenhuize. -

Ga blomme Valère. - Familienamen uit de charters
uize van S .-Martens-Lierde. - Il.
C

urnen

ande Heerlichede

eo.,pens Cyprianus. -

He

Brobwer, doz,,"' de. 1083.

Ir.

139

der kar141

ende Vryhede van Ronsse. -

Ir.

148

een Stuiven berg te Melle (1674-1695). 155

atte of zatte begrafent

te Haaltert

in
156

Theys Constant. - In de Baarde emse ho en van Affligem of
het geheim der omgekeerde zerken.

157

Overs'raeten,

158

Uyttersprot
Wieze.
Overstraeten,

Jozef van. Glemens. -

Onze markten
Tag het

honderd jaar geleden.

childerij

te
158

Jozef van. -

Onze bibliografie

V. -

Uitnodiging tot onze eerste gouwdag.

V. -

In memoriam Kanunnik

Drukk,

van de Crayer

«De Aankondigen,

(nrs 52-61).

H

Jozef Reijnaert.

Dr. De Moorstr. 6. Aalst. -

159

In

Tel. 248.18.

