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V. GAUBLOMME·,De Heerlijkheid van Litsau te St.-Maria-Lierde en haar
Renteboek van 1611 - 25 F.
M. GIJSSELING, Op toponymische verkenning te Aalst - 10 F.
P. JANSSENS, De Wilhelmieten te Aalst - 30 F.
P. LEUDERS, Wie werd Burgemeester te Aalst in 1743? - 10 F.
J. PIETERS, Hoe men op het einde van de XII· eeuw St. Cornelius vereerde
te Ninove ? - 10 F.
Fr. VANACKER, Verzet van de Aalsterse Buildragers tegen de Stadhouder in
1649-15
F.
J. VAN CLEEMPUT, De leenverheffing van de Grote Tiend te Aalst in de
15. eeuw - 10 F.
F. VAN COETSEM, Het taalkundig werk van Dr. H. Vangassen - 15 F.

Het Pachtgoed de Meyetij~
H

te

H'

Hillegèm·

Reeds in de IX· eeuw bezat de Sint-Pietersabdij va,n Gerit op
Hillegem aanzienlijke eigendommen, die haar o.m.' geschonken werden door zekere, Bernardus (1). Van Simoen. die- pastoor was van
Hillegern in 1201, verwierf ze er ook neg andere (2)·: De abdij' bezat
op deze gemeente niet minder dan drie pachtgoederen : twee met
erbij horende hoeve, het Hof ten Dale en het Hof ten Berge, dat zich
gedeeltelijk ook op het grondgebied van het naburige Leeuwergem
uitstrekte, en een derde, genoemd de Meyerije, dat tot in het begin
van de XVIII" èeuw « onbehuyst » bleef, d.w:z.·zonder erbij horende
hoeve. Van de Meyerije bleven een ganse reeks pachtbrieven bewaard die ons toelaten, weliswaar .met enkele belangrijke hiaten, de
geschiedenis van dit goed te volgen vanaf de XIV· eeuw tot het
einde van het Ancien Régime.
Uit de veertiende eeuw bleef van dit goed slechts één enkele
akte bewaard (3) zodat we voor deze periode over weinig gegevens
beschikken. Deze akte werd opgemaakt « wette1ic .ende al wettelic »
voor' de « wet der kercke van sente pieters vors. in de prochie van
hilleghem». (4), op 27 juni ~361,toen Johannes van Pitthem abt.was
van de Gentse abdij (5).
. . Het pachtgoed wordt ons in deze akte voorgesteld als « gheheeten
ter Mairien ligghende in de prochie van- hilleghem alsuc -ende groot
als wilen Joufre Van Boesselare hilt te haren liue ». Daar het zeer
onwaarschijnlijk is aan te nemen dat deze juffrouw Van Boesselare
de hoeve gepacht heeft, is het. misschien wel zo. dat deze vrouw het
goed aan de abdij geschonken heeft, :moge.lijk tegen betaling van.
een lijfrente, zoals- dat in die tijd meer gebeurde (6). De naam « ter
mairien » die later « de meyerije» wordt, wijst .erop dat dit goed
oorspronkelijk de meier toebehoorde of tenminste toch door hem
uitgebaat werd.
.
.
De akte bepaalt dat het goed voor een negenjarige termijn
(1364-1373), ingaande met 'Sint-Jansmis Midzomer 1364, in. pacht
gegeven wordt aan Lievin de Grave voor de som van « ~lleue pond
(1) A. Van Lokeren, Chartes et Documents de l'Abbaye de Saint Pierre,
Gent, 1871, I, p. 6.
.
.
.
(2) F. De Potter en J. Broeckaert, Geschiedenis van de Gemeenten der Provincie oc«. Vlaanderen, Gent, 1897, V. Reeks, 30 deel, Hillegem, p. 2.
(3) Deze akte op perkament, het bovenste stuk van een chirograaf bevindt
zich in het RAGent, St-Pietersabdij, 1I, ns 1154 .
.~4) De baljuw was Jhan van Roden. Ook de schepenen worden in de akte
vermeld: Lieuin van Hauwenzele, Jhan van den Rouchoute, Jhan de
Pape, Jhan Hondertmarcs, Wouter van Haelstert, Jan Maes en Jhan
Berchman.
(5) Abt. van 1337. tot 1375.
'(6) Ook hef Hof ten Date werd in 1244 op deze voorwaarde door de abdij
verkregen.
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grot. torn. Vlaemscher monten ». Deze pachtsom moet in twee helften betaald worden: de ene helft op kerstavond en de andere te
halfmei.
De grootte is « XXV bunre lands ondermersch hettinghe ende
winnende lands». Het « winnende land», dat gans ligt in « hettinghe
ende stopsele», is volgens het drieslagstelsel in drie groepen van
ongeveer gelijke grootte verdeeld. Deze drie groepen worden achtereenvolgens vermeld met de opgave"van de toestand waarin ze zich
bevonden toen de pachttermijn begon:
1. « VI bunre of daeromtrent in de coutre ter tychelrien toemberghe
waerd besayd met mestillune ghewonnen met lIJ voren ende
louelic ghemest».
2. « de coutre te cothem waerd omtrent VI bunre grot bezaid met
zomercoernen meengherande».
3. « de coutre neffens de kercke van hilleghem omtrent VI bunre
grot brake ghewonnen met IJ voren».
Deze drie « kouters », met een totale grootte van ongeveer
der (7), vormen de kern van de uitbating, Ertoe behoren nog:
bonre gheheeten pieterbosch». De overige drie bunder zijn
en « hettinghe» die de pachter « onghemayt ende onghehet
bij het begin van zijn pachttermijn.

18 bun« viere
weiden
» vond
"

Deze pachtakte bevat verder een paar verplichtingen, enkele
verbodsbepalingen
en ten slot te een waarborg voor de abdij dat
Lievin de Grave de voorwaarden van het contract zal nakomen. Tot
de verplichtingen behoren: a) het land laten" liggen « te zinen afsceedene alsoet vors. es dat hyt vand te zinen ancommene»; b) het stro
dat van het goed komt « te bekeerne in mest ende dat te spreedene
up tmagherste land», zonder daarvan ook maar iets « te gheuene te
vereoepene oft te verberrene».
De pachter krijgt verbod: a) voort te verpachten of te « verzellen» zonder de toelating van de prelaat; b) het land te veranzaden
of « te zire noten [te] driuen eenighe plecke » gedurende de drie
laatste jaren van zijn pachttermijn.
Wanneer de pachter in gebreke zou gevonden worden bij een der
voorgaande bepalingen, stemt hij erin toe dat de abt in dat geval
de pacht mag opzeggen en 100 sch. par. eisen « of alsovele min als hi
zal beghenen om tvors. ghebrec te innene en den pachter vors. te bedwinghene ». Om de prelaat nog meer zekerheid te geven zal de"
pachter aan de abdij in pand geven: « up de voerbosch an de strate
V bunre. Op de couter naest der kercke lIJ dachwant, te speeten
I dachw., te doerthout lIJ dachw. Int preuelt I dachw. In dassenrot
I dachw. Up den boedriesch I bunre. Op de leeuwerghemsche coutre
anderhalf dachw. Ende op steuensberch V bunre lands».
Van de daaropvolgende twee eeuwen bleven slechts twee pachtcontracten bewaard. Terloops echter wordt in de eerste van deze
(7) In het Land van Aalst is een bundel' gelijk aan"400 roed-en; een dagwand
100 roeden en een roede 20 voeten.
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akten, opgemaakt op 4 juni 1407 (8)", ook de pachter uit de onmiddellijk voorafgaande periode vermeld. Hieruit blijkt dat tijdens dè
termijn 1398-1407Pieter den Thoys het goed pachtte.
De akte uit het begin van de XVc eeuw, opgemaakt onder het
bestuur van abt Gerardus van Leeuwaert (9), verleent een negenjarige pacht aan Lievin Mulen. Deze termijn (1407-13) begon « te
meye achterst verleden» van het jaar 1407.De grootte van het pachtgoed wordt hier opgegeven als 26 bunder, maar geen verdere' precisering wordt gegeven. Al het zaailand wordt « ghederdeelt, deen derdend. wel ende ghetrouwelike van goeden saysoene ghemest ghewonnen ende ghesayd met wintercoerne ende dander derdend. wel
ende soffisantelike ghewonnen ende besaedt met somercoerne. Ende
tderde deràend. te braken ghescefelt met eene voer». Verder treffen
we nog de gewone verplichting aan al het stro om te zetten tot mest
en op het land uit te spreiden « darre meest noed zal ziin ». Al de
overige bepalingen echter die we in de voorgaande akte vermeld vonden, ontbreken hier volledig. Ook van een goed omschreven borg is
geen sprake; de abt vergenoegt er zich mee dat de pachter het
« voorn. wel bekent ende versekert up hem ende up al ziin goed».
Deze pachter moet ook nog, om onbekende redenen, een paar jaar
na deze negenjarige termijn de hoeve gepacht hebben; het duurde
immers tot 1416 vooraleer een nieuwe akte opgemaakt werd (10), ingaande te halfmei van dat jaar. Hierin wordt gezegd dat Pieter Galle,
de nieuwe pachter, al de bepalingen van de voorgaande pacht over-.
neemt en dat hij te « zinen afsceedene» het land zal laten Iiggen
« ghelyc dat haude vorwaerde van de verledenen pachter» het ver-.
meldde.
De gegevens die de voorgaande drie akten ons verstrekten kun-·
nen 'in volgende tabel overzichtelijk samengevat worden:
.
Pachtsom

Begindatum

Termijn

Lievin de Grave

11 p. gr. torn.

St.Jansmis
Midzomer

9 j.

Pieter den Thoys
Lievin MuIen

?
120 p. par.

Pieter Galle

10 p. 10 sch. gr.

Pachter

Eind- Akte opdatum gemaakt
1373

27 juni
1364

1364
1398 (?)

9 j. (?)

1407

mei

9 j.

1413

si.

1425

1407

half mei

?
4 juni
1407

?

1416

TABEL I
Voor het overige van de XVC eeuw bleef geen enkele akte van
de Meyerije meer bewaard. Het duurt tot het midden van de XVI"
eeuw vooraleer weer gegevens beschikbaar zijn. Vanaf dit ogenblik
(8) Deze akte bleef bewaard in het Stadsarchief
Keure, register 19 (Jaren 1406-08), fol. 52v•
(9) Abt van 1390 tot 1412.
(10) RAGent, Sint-Pietersabdij,
rr, n° 1156.

Gent, JaarTegisters

van de
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echter kunnen we de geschiedenis van het pachtgoed praktisch ononderbroken volgen tot bij het begin van de XIX· eeuw.
Voor de periode 1549-1558is weliswaar geen pachtcontract bewaard gebleven, maar toch is het hoogst waarschijnlijk dat gedurende deze negen jaar het goed gepacht werd door Jan Stevens en
de moeder van Pieter en Gillis de Cooman. Dit kunnen we opmaken
uit de meting van de percelen die tot de uitbating behoorden. Deze
meting werd uitgevoerd door Jan de Weert en P. Damen en het bewaard gebleven dokument waarin deze meting opgetekend werd, is
gedateerd 14 januari 1557. We lezen er dat het werd opgesteld in
« presentie van Jan steuens metsgaders gillis ende pieter de cooman
uutter namen van huerlieden moeder pachters van den voors. goede»
(11). De hiervoor genoemde begin- en einddatum van deze, waarschijnlijk negenjarige termijn kunnen we afleiden uit de aanvangsdatum opgegeven in de eerste XVle-eeuwse pachtakte die bewaard
bleef. Inderdaad, op 1 dec. 1558, onder abt François van Helfault (12),
wordt de Meyerije verpacht aan dezelfde Jan Stevens en Pieter de
Cooman (13) voor de gewone termijn van negen jaren: 15.58-1567(14).
De pachtsom is 16 pond « bouen allen costen ende renten indien daer
eenighe uutghaen te betalen teleken halfuastene naer vrome ».
De grootte van het « onbehuyst goed» wordt opgegeven als 25 b.
2 dagw. 94 r., « volghende de wettelicke metinghe vande percheelen
daerondere ligghende ghedaen den XII" XIIXoende XIIII" daghen van
Lauwe 1557 ghetekent J. de werdt (15) ende P. damen ghezwooren
landmetere ter presentie van de voorn. pachters» (16). Dank zij deze
meting krijgen we in deze pachtakte een preciese opsomming van de
verscheidene percelen van het goed:
1) een stuk land geheten « tcaerdelandt », groot 4 b. 6 r., zonder de
voetweg die er door loopt. De aangrenzende partijen zijn: Z.
« torthaut », N. « therremerre» en ten O. een stuk dat toebehoort
aan Gheraerdt Oosterlinc.
2) een stuk weide in de « muelemeersch», grenzend ten O. aan
« dhoyrs Lieuins mets », ten W. aan het goed van het klooster van
··Poortakker, ten Z. aan « den sluetere ». De grootte, na aftrekking
van de beek die erdoor loopt: 24 r.
3) Op de « nederkouter » een stuk land dat in 't W. grenst aan de
straat van Hillegem naar Oombergen en in 't N. aan de Kraaien- kouter. De grootte is 6 b. 3 dagw., na aftrekking van « de kerrewegen' ende muelenweghen » die erdoor lopen. In dit perceel is een
half dagwand schoofland begrepen (17), « welcken schoof upt
voorn. halfdachw .... competeert ende gestreeken werdt by myns
(11) Dit dokument bleef bewaard

(6)

in RAGent, Sint-Pietersabdij, II, n° 1155.
Samen met Jan Stevens pachtte wellicht moeder de Cooman de hoeve
voor haar twee zonen.
Abt van 1555 tot 1567.
Van Gillis .is geen .sprake meer noch van moeder de Cooman.
Het onderste stuk van de chirograaf op perkament, bleef bewaard:
RA Gent, Sint-Pietersabdij, H, n° 1154. Al de volgende akten bevinden zieheveneensIn deze b.un!iei, :te.n.ziI.ançier~.ve;r::meJd,w9rdt;
.:
u'
Jan de Weert was de ontvanger der Sint-Pietersabdij
.. ' .
Zie hierboven,
. . ., - . . .... - .... .... ".

(17)

Gelegen « teghen tgoet vander kercke van hiI!e'gl-)e~» .. '

(12)
(-13)
(1.4)

(15)

\

-,

4)

5)
6)

7)

voorn. heeren pachters van zynen pachtgoede dat men heet thof
ten dale » (18).
een weide op « Steuenberch » die grenst ten O. aan de reeds vermelde Gheeraerdt Oosterlinc, ten W. aan Jan. de Caesmakere en
ten Z. aan Jan de Raedt. De grootte is: 57 r.
de « hoflochtinc», groot 2 dagw. 8 r., grenst ten Z. aan Jan de
Grave, ten N. aan Joos vander Zypt en ten O..aan de straat.
Een perceel van 6 b. 2 dagw. en 21 r., gelegen op de « crayecouter »,
grenst ten Z. aan de nederkouter, ten W. aan de straat en ten O.
aan Jan de Hasselaere. Hierbij wordt vermeld dat « de haghe
loepende tusschen de crayencouter ende nedercoutere daer tgoet
an beede zijden toebehoort den voors. heere es ghemeten ende
ghesceet tusschen beede de couteren thaluen stopsele».
Op de « tichelrye» een stuk land van 7 b. 2 dagw, 18 r. dat grenst
ten O. aan de straat naar Oombergen (de heirweg), ten W. aan
het leen van Lievin de Gheytere. In deze grootte zijn ook inbegrepen 2 weiden, de « Leenmeersch» en de « langenmeersch » en de
drie stukken land die eraan. grenzen (waarvan twee ook grenzen aan het goed van de heer van Oombergen en het derde gelegen is langs de « langenmeersch »).

Verder wordt in deze pachtakte opnieuw bepaald dat de pachter
niet mag « verandzaten» noch voort verpachten. Bij het einde van
zijn pachttermijn moet hij het stuk op de Nederkouter (19) laten
liggen de ene helft bezaaid met rogge en de andere met tarwe, « wel
ghemest van brake (20) met vier ghetideghen vooren ghelabeurt naer
costume». Het « winnende land» op de Tichelrye (21) moet blijven
liggen « besaeyt met euene ghelabuert met twee ghetideghe vueren ».
De volgende pachttermijn (1567-1576) werd de Meyerije door dezelfde twee pachters uitgebaat. De pachtsom bedroeg 20 pond 's jaars.
Al de overige bepalingen bleven behouden (22). Dit blijkt trouwens
ook uit een stuk, gedateerd: 10 oktober 1577, waarin we lezen:
« Alsoe Jan blommaert jeghens min en eerw. he ere prelaet van
sente pieters in loyalen pachte ghenomen hadde tgoet de Meyerye
binnen hilleghem dwelck te voren in pachte hadden Jan steuins ende
Pieter de cooman die achteruolghende der voerworde derof wesende
waren gehouden te scheedene te kerss. LXXVI ende te latene deen
dricht loeflic besayt met coornen dander dricht met euen ende de
derde dricht met braken ende euene stoppelen ommeghedaen met
eender voren .. : ende alsoe de vors. afgaende pachters van vorn. goede
·gescheeden waren ende de vorn. blommaert als ancommende pachter
beuindende de latinghe inder manieren vorscreuen niet vulcommen
.zynde ... » (23).
Hieruit kunnen we verder ook opmaken dat in de periode 1576'1585, waarvoor geen akte bewaard bleef, de Meyerije aan Jan Blom(18) Een grote pachthoeve op Hillegem die eveneens aan de Sint-Pietersabdi]
toebehoorde.
(9) Zie hierboven onder 3).
.:
(20) Dit stuk moet wel gemest zijn, na het vorig jaar braak gelegen ·te hebben.
(21) Zie hierboven onder 7).
(22) De akte voor deze periode werd opgemaakt op 27 juli 1566.
(23) RAGent, Sint·Pietersabdij, II, nO 1155.
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maert verpacht werd. De vorige pachters hadden blijkbaar nagelaten het land te laten liggen zoals in hun pachtcontract voorzien
werd, waarop de aankomende pachter de baljuw Jan van de Zype en
de schepenen van Hillegem verzocht daarvan « wettelicke attestatie» te doen.
Op 26 februari 1586 werd door abt Lambertus Hubert (24) het
goed opnieuw in pacht gegeven aan Jan Blommaert (filius Jacops)
en aan zijn vrouw Jehanne van der Sypen. In vergelijking met de
voorgaande akte noteren we als verschilpunten de pachtsom die nu
10 pond bedraagt en de betaling in natura van 8 zakken goede harde
haver.
Gedurende de volgende periode (1595-1604) werd het goed verpacht aan Jan van der Zypen (filius Jans), de zoon van de baljuw.
De bepalingen .zijn dezelfde als in de voorgaande akte behalve de
pachtsom die verhoogd werd tot 60 pond en moet betaald worden te
halfvasten (25). Op 2 april 1604 werd onder abt Columbanus Vrancx
(26) aan dezelfde pachter een nieuwe termijn (1604-13) verleend. De
enige wijzigingen in de pachtvoorwaarden zijn de pachtsom (16 p.
13 sch. 4 gr.) en het terug opnemen van een betaling in natura: een
mud tarwe 's jaars. Nieuw is de bepaling dat de pachter nu ook
moet leveren {(drye lynen laekenen» van elk 60 ellen, d.w.z.. elke
drie jaren één laken. Eigenaardig is ook de toevoeging van een bepaling die wel zelden in een pachtakte voorkomt: {(zal ooc dese voorwaerde extinct ende te nieten zijn indient mynen eerw. heere belieft
inden ghevalle de huerdere yet gheraecte te misdoene ieghen de
ghehoorsaemheyt vande cath. apost. Roomsche religie ofte van haeren hoocheden».
In de volgende pachttermijn aan Jan van der Zypen verleend
(1613-1622) (27), stijgt de pachtsom tot 33 p. 6 sch. 8 gr. De betalingen
in natura uit de voorgaande akte vinden we hier ook terug met als
enige nieuwe bepaling de verplichting van « eens te wynghelde » de
som van 60 p. 30 sch. 4 gr. te betalen. Dezelfde pachter kreeg, onder
het bestuur van abt Joachim Arsenius Schayck (28), het goed ook
voor de volgende termijn (1622-31) in pacht. De inhoud van deze akte
stemt grotendeels overeen met die van de vorige. De pachtsom is nu
echter 40 pond. De pachter moet nu ook elke drie jaar een stuk laken
leveren dat beschreven wordt als {(een stuk rauwe vlassen laecken
van vierentwintich hondert twynts tsestich ellen lanck, breedt zes
vierendeelen weerdich zijnde thien stuuvers delle». Het wijngeld
bedraagt 16 p. 13 sch. 4 gr., wat nog bij het begin van de eeuw de
hele pachtsom uitmaakte (29). Voor het eerst treffen we hier een
bepaling aan aangaande de {(leeninghe ende latinghe » van het goed.
Hieruit blijkt dat de abt « de zelue (zo die by de loopende voorwaerde ghespecifieert staet) heeft laten redimeren voor de somme van
zeuenthien ponden gr.». Deze som heeft de pachter beloofd te beta(24)
(25)
(26)
(27)
(28)
(29i

Abt van 1582 tot 1593.
Deze akte werd opgemaakt op 29 juli 1595.
Abt. van 1597 tot 1615.
Deze akte werd opgemaakt op 1 febr. 1613.
Abt van 1615 tot 1631.
Zie hierboven, de periode 1604-1613.

len « thalf vasten naestcommende », Naast het gewone verbod te veranzaden wordt de pachter ook verboden {(meerschen op de leste drye
Jaeren van voors. termyn. te scheuren». Hij moet ook op eigen kosten
zorgen voor het onderhoud van grachten, waterlopen en wegen.
Op 17 februari 1629werd aan dezelfde pachter een nieuwe pachttermijn verleend (1631-40). Hier horen we - wellicht wegens de gevorderde leeftijd van de pachter - voor het eerst iets over de vrouw
van Jan van der Zypen : het goed wordt nu immers gepacht « by hem
ende zyne huysvr. t'zamen ende den lancxtleeuende van huerlieden
beyde geheel ende alleen te gebruycken ». De inhoud van deze akte
verschilt alleen in de volgende punten van de voorgaande: de pachtsom is nu 50 p. gr.; het wijngeld bedraagt 15 p. gr. « te betaelen in
dry egale payementen d'eerste 't halfuasten naestcommende het
tweede een Jaer daernaer, ende het derde noch een Jaer daernaer ».
Het half dagwand schoofland (30) wordt nu « gestreeken by myns
voorn. eerw. heerens pachters vande thiende ende schooue binnen
hilleghem» i.pl.v. door de pachter van het Hof ten Daie (31).
Tijdens de laatstbesproken termijn, in 1634 namelijk, werd op
verzoek van abt Gerardus Rijm (32) door landmeter Jan de Cooman
een Landboek opgemaakt van de verscheidene pachtgoederen die de
abdij in het Land van Aalst bezat (33). Hierin treffen we ook de
Meyerije aan met de opgave van de grootte van de verscheidene percelen die er toe behoorden en hun respectieve begrenzing. Ook een
tamelijk primitieve kaart werd eraan toegevoegd. Deze kaart hebben we hierbij gevoegd, sterk verkleind en aangevuld met enkele
toponiemen die we overgenomen hebben uit de begrenzing der percelen zoals Jan de Cooman die opgeeft. Niet alle percelen zijn op
deze kaart voorgesteld: b.v. het niet centraal gelegen « caerde.landt » en enkele kleine percelen. Volgens de Coomans Landboek is
de Meyerije groot 26 b. 2 dagw. en « IIJ quaert» (34).
.
De heirweg die op deze kaart aangegeven wordt, was de aloude
heirweg die Rijsel met Tongeren verbond en door de Romeinen
zoveel mogelijk op de hoogten werd aangelegd. Deze weg liep door
het Romeinse kamp te Asse in Brabant en kwam uit de richting van
Borsbeke, over de Balei langs Kottem over Hillegem naar Oombergen en zo verder langs Ronse naar Rijsel. Van die hoofdweg, de
'.enige steenweg op Hillegern vóór 1830, liepen zijdelingse vertakkingen. De huidige provinciale weg was vóór 1830 een kronkelende
smalle aardeweg die van de heirweg van Bambrugge over Burst en
(30) Zie hierboven, bij akte voor de periode 1558-67, 3).
(31) In een akte van het Hof ten Daele, opgemaakt in 1557, wordt dit pachthof verpacht
« metten thiende ende den schoof binnen der prochie van
hilleghem ghelyc dien van auden tyden den zeluen ghecostumeert
es».
CR A Gent, Sint-Pietersabdij,
1I, nO 1156).
(32) Abt van 1633 tot 1636.
(33) Dit Landboek bleef bewaard in RAGent, Sint-Pietersabdij,
I, nO 131. Het
werd voltooid in 1636.
04) Het land op « 'I'ichelrve » is groot: 2 b. 2 d. 2 r.; de weide « daeronder
ane in den wachtboom »: 1 d. 71 r 3/4; de « Ieenweede » : 1 b. 97 r.; een
« partyken
meersch
gheleghen
in Steuenbergh
int velt»:
60 r.; de
« crayencauter
»: 6 b. 3 d. 60 r.; de nederkouter
: 7 b. 15 r.; het.'« caerdelant » : 4 b. 48 r.; een « meersen ghenaempt de hoflochtinck » : 2 d. 13 r.:
een partij in de « muelemeersch
» : 19 r.
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Borsbeke op het grondgebied van Hillegem kwam waar hij langs het
goed de Meyerije weer de heirweg bereikte (35). Deze zijdelingse
vertakking werd op de Coomans kaart aangegeven als « straete ».
Keren we nu terug tot de pachtakten van dit goed. Jan van der
Zype is waarschijnlijk gestorven op het einde van de laatstbesproken
termijn, want op 21 januari 1639 werd, « sede abbatiale vacante», door
Clement Reynier (Prior), Paulus Vilain (Proost), Benedictus Vander Paren (Tresorier), Maurus Boschman (Ontvanger generaal) en
Emilianus Stalincx, « alle religieusen ghecommiteert tot administratie vande Abdije» het goed verpacht aan Gheeraert van der Zype
(filius J ans). De inhoud van de pachtakte voor deze termijn (1640-49)
verschilt slechts in enkele punten van de voorgaande: de pachtsom
bedraagt nu 55 p. 15 sch. 8 gr. en de pachter is aan de abdij zes karweien verschuldigd. Het wijngeld bedraagt de pachtsom van één
jaar. Merkwaardig genoeg vinden we nog geen spoor van het resul-'
taat van de meting die in 1634 uitgevoerd werd.
Ook voor de volgende negenjarige periode (1649-58) is dit het
geval. Damp. Gaspar Vainq, « gedenomineert Abt van het Clooster
van Sint-Pieters neffens Ghendt ende gecommitteert totte administratie vande temporele goederen vandien », verleende toen aan dezelfde pachter een nieuwe pachttermijn (36). De inhoud van deze
akte is dezelfde als voor de periode 1631-40, uitgenomen de tot 58 p.
gr. verhoogde jaarlijkse pachtsom en het wijngeld dat weer één
jaarlijkse pachtsom bedraagt.
Voor de periode 1658-67 verleende abt Amandus Hovelinck (37)
(35) E. de Meerleer, Geschiedenis van Borsbeke, Ronse, 1930, p. 63.
(36) Deze akte werd opgemaakt op 30 december 1649.
(37) Abt van 1656 tot 1679.
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dezelfde pachter een nieuwe termijn (3$), « op, alle" de conditien als.
j:n de. .voornomde voorwaerde ·,vermelt" staet, 'gereserveert dat deri'
pachter deerste twee jaeren van desen -termijn -gestaen sal met tebetaelen halfnen pacht soo in gelde als in graene ». Pas nu wordt de:
grootte van het goed opgegeven naar « de leste metinghe gedaen ten:
Jaere XVlc 34 bij Jan Cooman gesworen lantmeter der twee steden
ende landen van Aalst 26 b. 3 dachw. ende IIJ quaert ». Het verschil,
met de vorige opgave van de grootte (1 b. 1 d. 3/4) is zeer waarschijnIijkte verklaren dooidàt de laat~te landmeter de beken en de wegen
in de grootte meegerekend had (39).
.
.
.
. De erfgenamen van Gheraert, « huerlieden vader », Daniël en
Adriaan van der Zype, pachtten de Meyerije voor de periode 1667-76:
De pachtsom bedroeg 44 p. gr. en 6 zakken tarwe 's jaars, Het wijngeld was 200 gulden .. Daar. er voor de volgende periode geen pacht-.
contract bewaard bleef, kunnen we enkel vermoeden dat dezelfde
pachter het goed toen uitbaatte. Zeker is echter dat in de daarna volgendeperiode
(1685-94) waarvan evenmin een. pachtakte bewaard
bleef, Pieter van der Zype het goed in pacht had:
De akte voor de daaropvolgende periode (1694-1704) vermeldt
immers dat de voorgaande pacht verlengd werd aan Pieter van .der
Zype. Dit blijkt uit de akte, gedateerd op 23 december 1694, waarbij
abt 'Mäurus Verschuren (40) hem in volle oorlogstijd deze nieuwe'
termijn verleende. In deze periode werd door de troepen van Lodewijk XIV grote schade aangericht in vele dorpen van het Lánd van
Aalst (41). Ook Hillegem moest in deze jaren van troebelen een'
zware tol betalen (42). Deze omstandigheden hebben ook hun' in-'
vloed uitgeoefend op de bepalingen van het in 1694 opgstelde pacht-.
contract (43). Zo moet de pachter het eerste jaar van zijn termijn
geen. pacht betalen, « de naeruolghende Jaeren van oorloghen » .zal
de pachtsom 10 p. gr. bedragen en « ten tyde van payse » 30 p. gr.,.
« synde niet te min gheconditioneert dat den pachter sal moghen
voorts verpachten sulcke part yen als hy gheraeden sal vinden ».
Deze toelating voort te verpachten wordt ook herhaald .in de vol-.
gende akte waarbij dezelfde abt het goed voor de periode 1704-13verpachtte aan Pieter de Wandel, de baljuw van Hillegern. De grootte
van het goed wordt weer opgegeven naar de meting van Jan de
Weert en Pieter Damen van 1557 (25 b. 2 d-,·94r.) -,De pachtsom wordt
bepaald op 10 p. gr. voor de eerste drie jaren en op 33 p. 6 sch. 8 gr.
voor de volgende zes. De pachtsom is dezelfde als-die bepaald voor
de periode 1613-22 maar van wijngeld noch van enige betaling in
natura is er sprake.
Vatten we even in tabelvorm de belangrijkste gegevens samerr
voor de periode 1549·tot 17Q5:
(38)
(3.9)
(40)
(41)

Deze akte is gedateerd 16 augustus 1659.
Vergelijk hierboven, de opgave van. grootte door J. de Weert en P. Damen.,
Abt van 1684 tot 1712.
];inde november '1697 arriveerden
4 compagnies infanterie
van het regiment van de Prins van Holstein op het. naburige Herzele. (Cfr. F. De ·Pot-·
ter en J. Broeckaert,
Op. Cit., Herzele).
(f.I~) Van 1689 tot 1694 werd op Hillegem .schade aangericht
voor een bedrag
van 74.906 gulden.
.
(43) Vgl. ook hierboven, de periode 1658-67.
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Pachtsom

Pachter

Jan Stevens en de
moeder van Pieter
en Gillis de Cooman
Jan Stevens en
Preter de Cooman
idem
Jan Blommaert
Jan Blommaert en
Jehanne van der
Zype
Jan van der Zype
idem

Akte opgemaakt

1558

?

9 j.

16 p.

kerstav.
1558
kerstav.
1567
1576
kerstav.
1586

9 J.

1567

9 j.

1576

9 j.
9 j.

1585
1595

kerstav.
1595
kerstav.
1604
kerstav.
1613
kerstav.
1622
kerstav.
1631
kerstav.
1640
kerstav.
1649
kerstav.
1658
kerstav.
1667

9 j.

1604

9 i.

1613

9 j.

1622

9 j.

1631

9 j.

1640

9 j.

1649

9 j.

1658

9 i.

1667

?

9 j.

1676

?

1676 (?)
kerstav.
1685
kerstav.
1694
kerstav.
1704

9 j.
9 j.

1685 (?)
1694

?

20 p.
?

10 p.

60 p,

idem

40 p.

idem

50 p.

Gheeraert van der
Zype (fs J'ans)
üiem

55 p. 15 sch.
8 gr.
58 p. gr.

idem

idem

Daniël en Adriaen
van der Zype
(fi Gheeraert)

44 p. gr.

idem (?)
Pieter van der Zype

Pieter de Wandel

Einddatum

kerstav.
1549

8 gr.

idem

Termijn

?

16 p. 13 sch.
4 gr.
33 p. 6 sch.

idem

Begindatum

?

10 p. gr. (44)
30 p. gr.
10 p, gr.

TABEL

(?)

(?)

9 j.

1704

1 j.

1705(45)

1 dec.
1558
27 juli
1566
?

26 febr.
1586
29 juli
1595
2 april
1604
1 febr.
1613
15 okt.
1622
16 febr.
1629
21 jan.
1639
30 dec.
1639

?

23 dec.
1694
?

11.

Zoals reeds gezegd, bestond de Meyel'ije tot bij de aanvang van
de XVIII" eeuw alleen uit landerijen zonder dat er een hoeve bijhoorde. De pachter van het goed moest dus noodzakelijkerwijze
over een eigen hoeve beschikken of er een apart huren.
Tussen kerstavond 1704, datum waarop Pieter de Wandel het
goed pachtte, en kerstavond 1705 echter, had een belangrijke gebeurtenis plaats. Het « onbehuysd goet » de Meyerije, werd uitgebreid met
({·eenhofstede mette schueren ... stallen daerop gheleghen », « ancom(44) De kleinste som moet betaald worden ten tijde van oorlog; de hoogste in
vredestijd,

(45) Zie uitleg verderop.
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mende d'abdye by coope iegens Pieter vande Sype ». In de eerste
·helft van 1705 heeft Pieter van der Zype dus blijkbaar zijn hofstede
met de gronden die ertoe- behoorden verkocht aan de Sint-Pietersabdij. Bij deze hoeve hoorden:
1) een boomgaard « ende twee houinghen » die grenzen ten O. aan
de straat, ten W. aan de meers van Pieter van der Zype en ten N.
.aan het goed van de « wezen» van Jan van der Zype. De grootte
van bovengenoemde delen bedroeg: 193 r.
2) een partij weide waaraan grenst ten O. de hierboven genoemde
hofstede en de « wezen» van Jan van der Zype; ten Z. « den vrshofmeersch ende de abdye »; ten O. « Steuenbergh »; ten N. de
weide van de St.-Pietersabdij. Grootte: 282 r.
3) een partij land, genoemd « het Crayeveldeken», grenzend ten O.
aan de straat, ten Z. aan het goed van de « wezen» van Jan van
der Zype; ten W. aan de onder 2) genoemde weide en ten N. aan
de dreef langs het goed van de abdij. Grootte: 221 r.
4) een stuk zaailand, genoemd « den hooghcauter ». Aangrenzende
percelen: ten O. Philippe de Porre (46), ten Z. Abraham de Porre,
ten W. de straat, ten N. Joos de Langhe. Grootte: 248 r.
De akte waarin bovenstaande gegevens vermeld worden, werd
op 22 september 1705 opgemaakt. Hierin wordt verder ook meegedeeld dat de nieuw aangekochte hoeve en percelen samen met het
goed de M eyerije gebruikt werden' door Piet er van der Zype. Ze bepaalt tevens dat vanaf kerstavond 1705 de aangekochte delen samen
met de Meyerije verhuurd zullen worden aan Ludovicus Guillelinus
Callebaut. In de akte wordt echter tevens een clausule opgenomen
waarin bepaald wordt dat deze pachtakte als onbestaand zal beschouwd worden in het geval « den bailliu Wandele niet en verstont
te desisteren van zvnen pacht». Pieter de Wandel had immers op dat
ogenblik het goed van de Meyerije in pacht. Daar de abt echter graag
het gekocht hof samen met de vroegere percelen van de uitbating
verpacht zou hebben, heeft hij wellicht de Wandel verzocht afstand
te doen van de lopende pacht of het hof erbij te pachten. Misschien
heeft de Wandel enige tijd geaarzeld een beslissing te nemen en
heeft de abt dan van dit talmen gebruik gemaakt om voor alle zekerheid de hoeve met de Meyerije aan een andere pachter te geven met
de bepaling echter dat, indien de Wandele toch aan zijn pacht vasthield, dit contract met de nieuwe pachter zou vervallen. Het blijkt
inderdaad dat de Wandele ten slotte verkoos de hoeve mee in pacht
te nemen. In 1706 werd immers een nieuwe pachtakte opgemaakt
waarbij de baljuw van Hillegern voor een termijn van 9 jaar (1705-14)
het vergrote goed pachtte voor de som van 42 p. gr. In deze akte
werd « voorts gheconditioneert dat de pachter aen hem neemt de
huysinghen ende edificien vande voorseyde hofstede behoorelyck te
doen repareren,ende
in staet te stellen ende de becostinge van diere
te betaelen die hem sullen valideren op syne pachten ».
.
Daar het goed nu dus ook gebouwen omvatte, werden enkele
(46) in' een ongedateerd stuk, schrift uit de tweede helft van de XVIII" eeuw
(RAGent, Sint-Pietersabdij, II, n° 1155), spreekt men van « den Borrekens
meirsch, nu genaemt den Wachtboom ».
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nieuwe bepalingen in de pachtakte opgenomen: op het einde van
zijn termijn « sal den seluen pachter ge obligeert zyn de vors. huysinghen, schueren, stall inghe ende andere edificie daarop staende by
prysie alsdan daarvan te maeken ouer te nemen omme teynden van
synen pacht. Indien die erger beuonden worden daervan instant ende
ver gelt moeten doen, ende soo die beter beuonden worden daervan
recompense te genieten ten seggen van mannen». Verder werd ook
tussen de abt en de pachter afgesproken dat de pachter « geen nieuwe
wercken en sal moghen maecken op het vorseyde hof sonder expres
consent van d'eerweerde heer en verhuerders». De pachter was verder verplicht de tienden te laten « steken», « ghelyck van oudts gheploghen is voor soo vele die gheheven wort by tclooster vande byloke
ende pastoor van hilleghem », Aan de pachter werd toelating verleend de haag te verwijderen die van oudsher tussen de twee « kouters» stond (cfr. de kaart van Jan de Cooman, hierboven). De belastingen moest de pachter voor de helft voor zijn rekening nemen.
Bomen die hij hakte op het goed zouden in de prijzij verrekend worden. Ten slotte werd bepaald dat aan de pachter zou « geadvanceert
worden ter eaus en vande schaede gecauseert door den wint vanden
dertighsten decembre 1705de somme van 300 guldens sterck geldt» (47).
De gebouwen moeten allesbehalve in perfecte staat geweest zijn,
want als op 8 maart 1708 door Gillis Broeckaert « Mr. Metser ende
temmerman der stadt Ghent» en drie personen aangeduid door de
pachter (pieter vande Gracht, Metser Bauvey vander Haghen en
Gillis de Clerck) de prijzij opgemaakt werd, verklaarde Gillis Broeckaert immers dat hij zich had « ghetransporteerdt
op de prochie van
hilleghem om aldaer te prisen ende extimeren alle de aude edeficien
van het woonhuis met de kelders, steenpuidt van oorduin met eenen
au den vloer op de kelderkammer, metsgaders alle de kommer vanden
voorn. huyse, te weten de kaeppe van murrem haudt, ende alle de
ghebinden, ende rebben soo vande kelder kaemer, keuken ende de
kaemer weest waert, syn alle van eecken .audt, met eenen slechten
solder bouen de keuken ende de kammer weest waerdt, met alle de
au de dueren ende vinsters ande voorn. huyse dienende die men bevindt gheweest te hebben voor het tanverden van den voorn. wandel». Bovendien verklaart Gillis Broeckaert nog geschat te hebben
het wagenhuis, een schaapstal gelegen « weest waerdt », de grote
schuur « suydt waerdt het thoef» met enkele « swinghelkoetten ende
verkenskoetten ». Ook de « duyuekotte » en « tweedeusendt voedt/
alf stroodach » waren in de prijzij opgenomen. Na « behoorelicke
viesetasie ende kalculasie » schatte hij de waarde van de gebouwen
van het pachthof op 355 p. gr. « coorandt gheldt te weten de schell,
tot veerthien groot, ende alle andere spesien ten auenante».
In 1711 moeten weer soldaten de hoeve schade hebben berokkend
want in de berekening van de pacht voor dit jaar wordt de vermelding van de gewone pachtsom onmiddellijk gevolgd van de volgende
nota: « nemaer daervan getrocken thien ponden ses schelf. twee
groot. ouer schade by de soldaten gedaen dhuysinghen ».
(47) In een 'stuk uit het jaar 1754 (RAGent,-Sint-Pietersabdij,
Il, ilO 1155)-is
er sprake van « audt sterck wisselgelt dat is den schellinek tot 12 groeten
ende de duoaten tot sestigh stuyvers ».
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Onderaan op de vrije ruimte van de pachtakte die in 1705 werd
opgemaakt, wordt bondig meegedeeld dat het contract vernieuwd
werd voor de periode 1714-23,mits een lichte verhoging van de pachtsom die nu 46 p. gr. bedraagt i.pl.v. 42 p. gr. Bovendien was de pachter in deze nieuwe termijn schuldig te betalen « 50 gulden eens te
wyne». Al de overige bepalingen uit de voorgaande akte bleven
behouden.
Van de volgende periode 1723-32bleef de pachtakte niet bewaard
maar de zoëven vermelde nota onder aan de akte van 1705 en het
contract voor de periode 1733-42laten toe te veronderstellen dat ook
gedurende deze negen jaar een de Wandel de hoeve in pacht had.
Het is abt Philippus Standaert (48) die de hoeve verpachtte aan
Geeraert TheophÜus de Wandele, de baljuw van Hillegern, voor de
gewone negenjarige periode: 1733-42.De verschillende percelen land
en weide worden in de akte zoals gewoonlijk opgesomd met hun
respectieve grootte. Eigenaardig is het echter dat de opgegeven
grootte van de percelen die vóór de aankoop van de hoeve het goed
van de Meyerije vormden, in enkele gevallen merkelijk verschilt van
die welke in de vorige akten voor dezelfde percelen opgegeven werd.
In onderstaande tabel geven we een overzicht van deze onderscheidene grootten zoals ze voorkomen in de meting van Jan de Weert en
P. Damen (A), in het Landboek van Jan de Cooman van 1636 (B),
volgens de zoëven vermelde akte van 1734 (C) en volgens het
« Landtboeck der prochie van Hilleghem » dat in 1717-18 door Pieter
de Raedt werd opgemaakt (D) (49) en dat ook verder nog ter sprake
komt:
Benaming

(50)

B

A

1. « tcaerdelandt »

4 b. 6 r.

4 b. 48 r.

2. in den « muelenmeersch»
3. op de « nedereauter»
4. meers op « Steuenbergh »

24 r.

19 r.

4 b. 6 r. (51)
84 r. (52)

6b. 3 d.

7 b. 15 r.

6 b. 3 d. (53)

57 r.

60 r.

85 r. (54)

5. « hoplochtinc

2 d. 8 r.

2 d. 13 r.
6 b. 3 d. 60 r.

.2 d. 8 r.(56).

»

6. « crayecouter
»
. 7. 'op de « tichelrye »
8. meers

«in

6 b. 2 d. 21 r.

6 b. 2 d. 21 r.

2b. 2 d. 2 r .
1 d.713,4 r.

de

0

C

(55)
(55) .
6 b. 2 d. 72% r.
2 b. 1 d. 91 r.
1 d. 37 r.

wachtboom »
-9. « leenweede»
(gelegen
met
twee
zijden'
aan
de
vcorg. partij)
10. land
partij

7b. 2 d.
18 r.

1 b. 77 r.

7 b. 2d_
18 r. (57)

3 b. 2 d. 64 r.

aan
voorg.
gelegen

TABEL
(48) Abt van 1730 tot 1759_
'.;19) Een « extraict » uit dit Landboek
abdij, lI, nO 1155.

1 b. 80

r.

4 b. 29 r.

111.
bevindt zich in RAGent.

Sint-Pieters-
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·De jaarlijkse pachtsom voor de termijn 1733-42bedroeg 50 p. gr.
maar het. hof is nu « vry van thiende ende schoof ». Daarbij komt
20"p. « eens te wyne » -en « eenen schellyriek te poride ook eens voor
den ontfangher ». Andere bepalingen uit deze akte zijn verder:
1) de betaling van de jaarlijkse pacht moet geschieden « alle jaere
precies ten valdaeghe ofte uytterlyck ses weken daernaer op
peyne van pachtbrake indient den eerw. heere verhuerder beIieft ».
.
2) de pachter neemt de verplichting op zich « te betaelen alle de oncosten S00 van pointyngen ende settyngen als van alle andere lasten van wat nature die sauden rnoghen wesen geene uytgesteken
nochte gereserveert, alsmede d'helft vande contributien indiender geduerende den voorn. termyn eenighe wierden gevraeght »,
3) de gebouwen van het hof is de pachter verplicht
onderhouden ».

« behoorelyck

te

'4) bij het einde van zijn termijn moet de pachter de hoeve overlaten
met een waarde van 821 p. 13 sch. 4 gr, « ende in cas dies als dan

erger beuonden wierden sal de pachter daervan instant ende vergeldt moeten doen ». Indien dan echter de hoeve meer waard zou
bevonden worden, zal de pa:chter daarvan ({recompentie » genieten. Hieraan wordt dadelijk toegevoegd dat het de pachter verboden is « nieuwe wercken» uit te voeren zonder « expres consent»
van de prelaat.
5) de pachter wordt de toelating verleend « voorts te verhueren de
part yen die hem ongelegen zyn, wel verstaende nochtans dat hy
huerder de voorn. lande nochte eenighe part yen van dien niet
en sal verrnoghen te verandtsaeden nocht oock de meerschen op
de leste dry jaeren vande voorn. termyn te scheuren ».
6) Ten slatte is de pachter verplicht ({te maeken graeven ruymen
ende onderhauden » van wegen, grachten en waterlopen, « soo
verre als landt daeranne subject zy ».

(5Ö) De benaming

wordt vermeld volgens de meting van J. de .Weer t en ·P.
Damen.
.
(51) Volgens C gelegen ten O. aan het goed ten Berge, ten Z. aan 't-« haerthaut », ten N. aan de « kerremaere
»,
(52) Grenst volgens eten O. aan. Bernardus de Wandele; ten W; aan 't. goed
van het Kapittel van Sint-Baafs;
ten Z. aan de « Sleuterick » ..
(53) In C wordt hieraan toegevoegd:
« Dies is in dit beuonden
een half daghwant ligghende
jeghens
t'goet vande kei-eken van hilleghem,
schoof-

Iant ... »'.

.

.

volgens C: ten O. 't goed ten Berge; ten W .. de « wezen» van
.Pieter Yanden Broucke; ten Z. Bernardus
de. WandeL
.
-.
.
(55) In D worden ook nog vermeld als' tot de uitbating behorend:
een weide
van 2 d. 84 r., gelegen aan dé 'lange- weide (= « Leenweede
» ?), de hofstede van 3 d. 25 r. en « een veldeken
ende een mei-r-sehen--,,.,...geaaem]3t
de Grevestede » : 2 d. 1 lh r.
, _. _ .. ' .
(56) ·G,e.nst volgens 1: ; .terr..Z. aan. Joannes.Varïder
Schueren.. ten Niaan de
hofstede; ten O. aan « 's beeren str aete ».
(54) Ligging
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In het najaar van 1734 werd door de Sint-Pietersabdij een windmolen van Gent naar Hillegem overgebracht. Op 3 juli van dat jaar
stond deze « hooghmeulen » - zoals hij daar geriemd werd - nog
« op de vesten achter de cazernen » binnen de heerlijkheid van SintPieters (58). Op 12 februari van het volgende jaar stond de « coorenwintmeulen » reeds een paar maanden op het grondgebied van Hillegem (59) waar hij was « competerende d'aelmoesenye vande voornoemde abdye ». Sedert kerstavond 1734 werd hij er verpacht aan
Geeraert Theophilus de Wandele, voor de termijn van « drie a ses
achtereenvolghende jaeren ». De pachtsom bedroeg 26 p. gr, 's jaars
en 4 p. « eens te wyne » en 1 sch. voor elk pond en het zegelrecht van
het contract (12 st.). In feite duurt deze pacht tot 1740, waarna dezelfde pachter een nieuwe zesjarige termijn aangaat (1740-46), waarbij de pachtsom tot 34 p. verhoogd werd. De overige bepalingen bleven echter dezelfde.
Op 13 december 1740 verleende abt Philippus Standaert aan dezelfde pachter een nieuwe pachttermijn van het hof de Meyerije, ingaande op kerstavond 1742 en eindigend in 1751. Deze pachter verklaarde echter « desen pacht gemaeckt t'hebben voor ende ten proffyte van synen neve Livinus françois vanden brouck». Gerard Theophilus de Wandel echter zal, « als primitiven pachter» verantwoordelijk blijven voor de betaling van de pachtsom en voor het naleven
van al de andere voorwaarden die dezelfde zijn als die uit de voorgaande akte, uitgenomen de pachtsom die tot 60 p. verhoogd werd.
Vanaf kerstavond 1746 pachtte Adriaen Frans van Heddegem de
windmolen die tot het pachthof behoorde. Hij bleef pachter tot 1770
en gedurende deze 26 jaar bleef de pachtsom onveranderd. Ze was
dezelfde als voor de periode 1740-46.Na een onderbreking van een
paar jaar - waarover geen gegevens bewaard bleven - werd de
molen opnieuw aan hem voor dezelfde som in pacht gegeven. We
kunnen dus vermoeden dat hij ononderbroken pachter van de molen
is geweest. In 1779 werd de molen grondig hersteld nadat reeds
enkele jaren te voren - in 1774 - het dak gang vernieuwd was geworden (60).
Voor de termijn 1751-60 verpachtte dezelfde abt ook het pachthof aan de pachter van de molen, Adriaan van Heddegem, die de
wellicht intussen gestorven G.P. Wandel ook als baljuw van Hillegem opvolgde. De voorwaarden van deze akte zijn precies dezelfde
als in de voorgaande. In 1754 werd een nieuw stenen bakhuis ge-

(57) Volgens C omvat dit drie delen:
«'t eerste met de O. zijde langs de
str aet van Oombergen. W. het leen van dhoirs Joff. Caroline de Bleek »;
het tweede is de e Leenmeersch
ofte Langhen meersch »; het derde bestaat zelf uit twee stukken op hetzelfde veld, grenzend
ten W. aan het
goed van de heren van Oombergen,
ten O. aan het voornoemde
leen.
(58) Op die dag is immers
de waardeschatting
gedateerd
die vóór de overbrenging
plaats had: RAGent, Sint-Pietersabdij,
Ir, nO 1155.
(59) Dit blijkt uit de prijzij die ervan opgemaakt
werd « ten verzoeke van de
abt aan de ene kant en Geeraert Theophilus
de Wandele bailliu der prochie van hilleghem ter andere»
(RAGent, Sint-Pietersabdij,
H, n° 1155).
De prijzij werd hierbij bepaald op 271 p. 13 sch, 4 gr.
(GO) RAGent, Sint-PietersC!bdij, Il, nO 1155.
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bouwd op het hof, wat vanaf de volgende periode de verhoging van
de prijzij meebracht (61). Deze termijn, 1760-69,werd door abt Gudwalus Seiger (62) verleend aan dezelfde pachter onder dezelfde voorwaarden als in de vorige twee perioden.
In een ongedateerd stuk dat, naar het schrift te oordelen, in de
tweede helft van de XVIII" eeuw geschreven werd, zet een onbekende - wellicht de ontvanger van de abdij - uiteen langs welke
redenering hij ertoe komt te besluiten dat de pachtsom van de Meyerije veel te laag is. We laten dit interessant stuk hier in zijn geheel
volgèn :
« Het pachthof van d'heer heddeghem bailliu tot hilleghem competeerende d'Exempte abdye van St Pieters nevens ghendt is groot
volghens landtbouck onder saeylant gheweet ende meersch 28 bunder 98 1fz roeden. Daervooren gheeft hij 60 p. gr. courant t'[aers boven 20 ponden gr. wynghelt ende eenen schellynck te ponde eens
voor den heere ontfangher t'gonne t'saemen ghecalculeert, betaelt
hij voor pacht tot derthien guldens thien stuyvers ten bunder t'jaers.
Bovendien is vry van thiende, desen vrydom van thiende is ten minste weirdigh van elck bunder dat besaeyt ofte beplant is met thiendebaere vruchten als cooren, boonen, haever, schoerion, spelte, bouckweyt, gheirste, vlas, coolsaet ende deerghelycke, tot thien guldens
d'een door d'ander.
Men suponeert dat op het voornoemde pachthof jaerelyckx ten
minsten besaeyt ende beplant wort, met de voorn. specien van thiendebaere vruchten, tot d'hilft vande breedde synde 14 Bunder 49 1/2
Roeden ende men sal d'ander hilft vande selve breedde rekenen voor
hofstede, lochtynck, gheweet, meersch, claever, loof, aertappels, ende
braecke alle het welcke gheene thiende en gheeft.
Vervolghens dan, de thiende van het pachthof over 14 bunder
diemen rekent aldaer jaerelyckx besaeyt te worden is weirdigh
140 guldens t'jaers, welcke somme ghedistribueert op de geheele
breedte van 28 bunder maeckt juist 5 guldens ten bunder ende daer
en wort ma er betaelt voor pacht 13 guldens 10 stuyvers ten bunder,
ende daerop afghecort de thiende en resteert maer 8 guldens thien
stuyvers ten bunder voor den pacht gront. Een merckelyck deel van
dit pachthof bestaet in goet cauterlant, 't gonne wel meyne te syn
omtrent de 12 bunder, een ander deel is een soorte slichter als synde
swemmende landt, dogh is goet in drooghe jaeren ende de reste is
meersch ende gheweet.
ick mene dat het cauterlant ten minsten weirt is tot 18 guldens ten
bunder ende het slecht 12 guldens ten bunder, ergo' de middelmaete
saude syn vyfthien guldens ten bunder, daerbij ghevoeght vyf guldens over de weirde van de thiende saude maecken twintig guldens
ten bunder, welcke somme ick meyne heel redelyck te syn in 't ge(61) Hierdoor wordt de prijzij gebracht op 889 p. 10 sch. 3 gr. Men had echter
vergeten '1 p. 10 sch, in rekening te brengen « so vele gepresen was

d'eeckenboorn vande abdye daer toe geemployeert». Dit werd in een nota
in de marge van deze prijzij toegevoegd. Voor de termijn 1769·78 werd
deze som aan de prijzij toegevoegd.
(62) Abt van 1760 tot 1789.
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sagh vanden pociuer, behaudens datter iets saude moeten gheconsidereert worden voordat de pachter alle dhuysynghen op pTijs heeft
ende die moet cnuierhoudea ».
In de periode 1769-78verleende abt Gudwalus aan pachter van
Heddegem een nieuwe pachttermijn. De pachtsom werd echter verhoogd tot 90 pond per jaar, misschien onder invloed van de prijsbepaling uiteengezet in het bovenstaande dokument. Daarbij kwam
nog een halve pacht dat is « vyfenveertigh ponden groeten eens te
wyne » en 1 sch. voor elk pond, voor de ontvanger. In deze pachtakte wordt als grootte van het pachthof het oude totaal van 25 b. 3 d.
en 12 r. opgegeven, met de vermelding echter dat « volghens het
extrait uyt den Landtboeck der voors. prochie van hilleghem bij hem
als Landtboeckhauwer berustende, door hem pachter den 26 8bris
1764 in onze abdye van St Pieters overgebracht, alle de part yen
t'synder ghebruyck 't samen uytmaeckende den nomber van achtentwintigh bunderen ende acht ende neghentigh roeden en een alfue ».
Van dit totaal echter - zo gaat de akte verder - moet afgetrokken
worden « 75 roeden geemployeert tot onsen MeulenBergh aldaer ende
den toeganck tot den selven ». Dit Landboek was inderdaad opgemaakt vóórdat de molen op het goed van de MeyeTije opgericht werd.
Als nieuwe bepaling treffen we in dit contract de verplichting
voor de pachter aan « ten minsten drij Bunderen met behoorelycke
claevers » te laten liggen bij het einde van zijn pachttermijn. Ook
wordt het de pachter verboden « eenighe de minste Boomen op synen
pacht staende t'sy troncken t'sy opgaende te cappen, nochte geene
opgaende snoeyen ». Het is hem echter wel toegelaten « te behoorelycken tyde den snoy ofte het hair vande tronckboomen » voor zich
te houden. Worden aan de pachter strenge beperkingen opgelegd, de
abt integendeel zal steeds mogen planten of omhakken zoveel bomen
als hem dat zal goeddunken. Op 22 en 23 februari 1775werd trouwens
een partij bomen van het goed verkocht voor de som van 511 gulden
5 stuiver.
Nog een vierde pachttermijn (1778-87) verleende abt Gudwalus
aan dezelfde pachter, echter voor de som van 100 p. gr. en 1 sch. voor
. elk pond, met als nieuw element: « het import van den segel tot dese
[voorwaarde] dienende» (18 st.). Ook in deze akte wordt bepaald
dat de pachter bij het einde van zijn termijn 3 bunder klavers moet
laten liggen. Hier treffen we ook een bepaling aan die nergens anders voorkomt: « voorders reserveert den eerweirdeghsten heere
verhuerder aen sigh de faculteyt geduerende desen termijn, van op
den meirsch ten zuyden van de gen. hofstede, te -laten turfsteken
indien hem sulckx beliefde, sonder aen den pachter daerover eenigh
vergelt te doen ».
Een paar jaar later echter, in 1782,werd op 2 februari een schatting van de prijzij van het pachthof opgemaakt op verzoek van de
abt en van Adriaen van Heddegem « afgaende pachter alsmede ten
verzoeke van frans Cock aenkomenden pachter ». Uit dit dokument
blijkt dus dat de lopende negenjarige pacht (1778-87) voortijdig onderbroken werd. De reden hiervoor is dat in 1782 Frans de Cock in
het huwelijk trad met Bernardine van Heddegem, de dochter van
de baljuw. In datzelfde jaar nam de Cock trouwens ook de molen105

pacht van zijn schoonvader over (63). Uit dit dokument (64) blijkt
ook dat de hoeve van de Meyerije gebouwd was volgens het gesloten
type, in vietkantvorm:
aan de oostkant langs de straat had men
eeningangspoort tussen twee stallen; het woonhuis lag aan de noordzijde, met de voorgevel naar het zuiden gericht; ten W. had men het
wagenhuis, de dorsvloer, «swynnekotten»
en de paardestal; ten Z.
de koestal, de schuur en drie kleine stalletjes (65).
Vanaf kerstavond 1782begon de negenjarige termijn van pachter
Frans de Cock, die in 1784 ook reeds als baljuw van Hillegem vernoemd werd (66).

Voornaamste percelen

van het

~~:~t
Milej!~.r7~~~~~g~:aakt
d~p

door G.De Vuyst.
~

zaailand,

lIIllIJ

weiland

Jtoo/eh

.•..••••••

Gedurende deze pachttermijn brak de Franse Revolutie uit. In
1794 deed het Franse leger zijn intrede te Gent. Op 1 november 1796
werden de monniken van de Sint-Pietersabdij, 32 in getal, uit hun
klooster verdreven (67). Kort daarop begon de verkoping van het
(63) Frans de Cock en Bernardine van Heddegem kregen een dochter, Sofia
(0 4 febr. 1795) die in het huwelijk trad met Mr. Sebastiaan Jozef de
Vuyst, de zoon van Gérard die we ook nog verder in verband met de
pachthoeve moeten vermelden. De gegevens blijken uit de grafsteen die
zich in de buitenmuur van de kerk te Borsbeke bevindt.
(64) Dit dokument bevindt zich in RA Gent, Sint-Pietersabdij,
H, n° 1155.
(65) De prijzij bedraagt volgens deze schatting: 686 p. 11 sch. 2 gr.
(66) In een stuk gedateerd in dat jaar <RAGent, Sint-Pietersabdij,
H, nO1155)
wordt hij baljuw genoemd. F. De Potter en J. Broeckaert, Op. Cit., Hil-.
legem, p. 12, vermelden hem in die functie slechts vanaf 1785.
(67) Zie J. Van Deurme, Schets eener Geschiedenis der Abdijen van SintBaais en Sint-Pieters,
Gent, 1883~
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« zwart goed » van de afgeschafte kloosters. Ook de Meyerije
onderging hetzelfde lot. Volgens het « Proces-verbal d'estimation de Biens
affermés non susceptibles de division » van dit pachtgoed. opgemaakt in het volgende jaar, 16 januari, d. i. 27 Nivose van het Jaar V
der Republiek, was dezelfde François de Cock toen houder van een
negenjarig pachtcontract: « années ... qui expireront Noël 1800 vieux
style ». Op 22 Pluviose van hetzelfde jaar V (68), werd het pachthof
publiek verkocht voor de som van 150.500pond, alhoewel het volgens
de expert schatter Gerard de Vuyst (69) van Borsbeke nog niet de
helft van deze som waard was. Er waren inderdaad heel wat kooplustigen en niet minder dan 27 « feus » duurde het vooraleer de definitieve toewijzing kon gebeuren.

Bij zijn schatting van het goed voegde expert de Vuyst ook een
kaartje, dat we hierboven weergaven. Wanneer we deze kaart vergelijken met "die van Jan de Cooman, valt dadelijk de grote gelijkenis op. Er is alleen een zekere vervorming waar te nemen in de
grote percelen, wat wellicht te verklaren is door het schetsmatig
karakter van beide kaarten.
In de volgende tabel vatten we nog even overzichtelijk de verscheidene pachttermijnen samen, vanaf de periode 1705-14 waarin
het pachtgoed tot een pachthof werd, tot en met de periode waarin
datzelfde hof niet langer meer aan de aloude Sint-Pietersabdij toe-'
behoorde maar in privaatbezit overging.
Pachtsom

Begindatum

Termijn

Einddatum

46 p. gr.

kerstav.
1714

9 j.

1723

Geeraert Theophilus
de Wandele

50 p. gr.

kerstav.
.1733

9 j.

1742"

zegel
1734

idem

60 p. gr.

kerstav.
1742

9 j.

1751

13 dec.
1740

Adriaen van
Heddegem

60 p. gr.

kerstav.
1751

9 j.

1760

zegel
1751

idem

60 p. gr.

kerstav.
1760

9 j.

1769

zegel
1,61

idem

90 p. gr.

kerstav.
1769

9 j.

1178

zegel
1769

idem

100 p.

kerstav.
1778

9 j.

1782

21 dec.
1778

kerstav.

9 j.

1791

?

9 j.

1800

Pachter

Pieter

Frans

de Wandel

de Cock

?

sr

Akte opgemaakt
?

?
)

idem

kerstav.
1791

3 aug.
1793

TABEL IV.
(68) Dit is 10 ·februari 1797. -Zie RA Gent, Dép. de l'Escaut, Vente
nationaux, nv 1314.
(69) Hij werd in 1801 (jaar IX der Republiek)
meier van Borsbeke

des Biens
benoemd.
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Op dezelfde dag als het pachthof werd ook de molen « pour lequel on emploie 75 verges de terre pour la montagne et le passage
sur les parties susditss », verkocht en de prijs is in de hierboven
vernoemde som inbegrepen (70). Vermelden we ten slatte nog dat
deze molen van hout' was en « deux couples de pierres » bevatte. Hij
werd op dat ogenblik ook gepacht door Frans de Cock voor een termijn van negen jaar. Deze molenpacht, waarvan de som 374 pond
13 schell. 10 gr. bedroeg, liep ten einde op de vooravond van kerstdag 1802.
LEDEBERG.

W. Braekman.

In memoriam Constant Theys
De redaktie en de leden van ({Het Land van Aalst» treuren om het
heengaan van een hunner trouwste medewerkers. Constant Theys, die vooral
werkzaam was in pet Brabantse en tal van dorpsmonografiën op zijn aktief
heeft, was immer bedrijvig. Hij, overstelpt van werk, vond tijd om zich te
geven aan de streekgeschiedenis.
Wij betuigen aan de familie onze innige deelneming en moge God die
voorbeeldige kristelijke huisvader, trouw Vlaming en noeste vorser, het loon
der rechtvaardigen schenken.

LIJST DER HEERLIJKHEDEN
VAN HET LAND V AN AALST
ROTSELAAR
FILIATIE
Wet. kamer van Vlaanderen
VERHEF
Vol verhef
LIGGING
Het land van Rotselaar omvatte volgende dorpen:
Aaigem. met de enclave Vlekkem
Denderhoutem
Haaltert (hoofdplaats) met de enclave Kerksken
Heldergem.

(70) Deze molen werd pas in 1944 totaal afgebroken, Voor verdere gegevens,
zie Kultureel
Jaarboek der Provincie
Oost- Vlaande7'en, 1960, 3' Band.
pp. 46-47.
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FONCIER
LENEN
de lenen die daarvan gehouden werden waren:
- de meierij van Denderhoutem
- de meierij van Aaigem en Vlekkem
- de meierij van Heldergem
- een heerlijke rente van 3 p. 12 sch. genaamd de rente te
Bombeke (Haaltert)
- een heerlijke rente van 12 sch. 9 penn. op gronden van erve
- in landen, te :
Aaigem. 12 dw. 40 r.
Burst, 5 dw. 50 r.
Denderhoutem, 65 r.
Haaltert, 84 dw. 88 r.
Heldergem 46 dw.
Kerksken 28 dw.
JUSTITIERECHTEN
bezat de uitoefening van de drie justitiegraden. verbanning,
confiscatie, boeten van 60 pond, uitgenomen de gereserveerde
gevallen die aan de graaf van Vlaanderen bleven (de heerlijkheid werd in .leen uitgegeven op 2.9.1626).
HEERLIJKE RENTEN
bedroegen 139 1/2 capoenen, 1 gans, 97 1/2 hennen, 3 karpers,
1/8 sister haver, 9 p. 9 sch. te betalen op nieuwjaar te Haaltert
op de plaats.
TOL
VONT
BASTAARDGOED
STRAGIERSGOED
JACHTRECHT - VISRECHT - VOGELVANGST
LEENHOF
was bevoegd in alle criminele en civiele gevallen. Dit leenhof
werd genoemd de Schijvink.
SCHEPENBANK
er waren vier schepenbanken van elk 7 schepenen. Deze van
Aaigem-Vlekkern haalden hoofd te Aalst.
BALJUW
werd aangesteld
houder.

door de leenhouder.

Er was ook een stede-

MEIER
de meier van Haaltert-Kerksken werd aangsteld door de leenhouder, de andere meierijen waren lenen van Rotselaar.
BRONNEN
G.H. 55 (1761)
G.W. 64 (1748)
B.W. 9169 (1634)
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ROZEBEKE
zie Schorisse
men had er:
- Auvaing.

ROZENAKEN
zie Amengijs.

RUDDERSHOVE
FILIATIE
Leenhof van de burg van Ninove
LIGGING
Velzeke
FONCIER
besloeg 22 b. met korenwatermolen en 80 dw. 15 r. landen en
meersen, waarin 36 dw. 36 r. mote, wallen, singels en 3 vijvers.
LENEN
er werden 10 lenen van gehouden zonder gekend detail.
JUSTITIERECHTEN
bezat de uitoefening van de drie justitiegraden en hadden
boeten voor criminele en civiele zaken zoals te Ninove. Men
mocht geen verbanning uitspreken dan buiten Ruddershove.
HEERLIJKE RENTEN
bedroegen 8 mud witte haver (maat van Zottegem), gerekend
aan 1/2 halster per bunder, 16 penn., 40 capoenen, 2 3/4 ganzen,
6 hoenderen en 10 pond penningsrente.

TOL
VONT
BASTAARDGOED
STRAGIERSGOED
BESTE HOOFD
ook genaamd keurmede, welke bestond uit het beste paard dat
opgebracht werd uit erven van minstens 3 bunder. Min geerfden gaven 2 sch. 4 penn. per erfgenaam en 13 penn. (de helft
aan de baljuw en de helft aan de schepenen).
JACHTRECHT - VISRECHT - VOGELVANGST
LEENHOF
SCHEPENBANK
bestond uit 7 schepenen.
BALJUW
maande het leenhof.
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MEIER
was belast met het innen van de renten.
WAARHEDEN
er werden 2 waarheden per jaar gehouden, de eerste was de
jaarkeur en de tweede de oogstkeur.
BRONNEN
G.FP. 618 C16"eeuw)

RUIEN
Ruien werd slechts in de 19" eeuw een afzonderlijke
voordien was het deel van het dorp Berchem.

gemeente,

men had er:
- Erpelgem
-.:..ter Lucht
- Mouroir.
RUWEN

(ter) ook genaamd Jeumond

FILIATIE
Leenhof van Berchem
VERHEF
Vol verhef
LIGGING
Berchem

(Ruien)

FONCIER
besloeg 9 b., ziinde hofstede en land.
LENEN
de lenen die van deze heerlijkheid
volgende:

gehouden werden waren
.

de

te Berchem
~ in landen 133 dw. 52 r.
- in renten 4 p. 10 sch. 9 penn., 7 halsters koren, 22 meukens
haver, 9 hoenderen, 10 penningen; 1 rasier koren .oP 5 dw.
land; 6 sch. 6 penn. op 10 dw. land; 9 halsters 3 -meukens
haver; 8 halsters koren; 25 meukens koren
- in schoofrenten
een landschoof op 29 1/2 bunder met een erfelijke rente van
49 meukens haver; 6 meukens koren; 22 hoenderen; 2 sch.
10 den. op Kerstavond met een achterleen van 11 halsters
. 1 meuken haver, 9 capoenen, 15 hoenderen
nog een landschoof op 36 b. bos en weide met een erfelijke
rente van 6 mud haver, 7 meukens koren, 45 capoenen.
8 hoenderen en 3 pond
nog een landschoof op 22 1/2 bunder met een erfelijke rente
van 5 1/2 halsters rogge, 8 halsters 1 meuken haver; -17-hoenderen, 2 capoenen en 5 sch. 4 penn.
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nog een landschoof op 5 b. 1 dw. met een erfelijke rente van
22 meukens haver en 17 den.
nog een landschoof op 9 1/2 bunder land met een erfelijke
rente van 11 halsters küren, 34 den.
nog een landschoof op 5 1/2 bunder met een erfelijke rente
van 5 halsters 3 meukens koren, 16 1/2 hoenderen, 3 achtlingen koren en 21 den.
een landschoof op 12 b. land met een rente van 12 penningen
waarmede ging een achterleen van een landschoof op 5 dw.
land
een landschoof op 16 dw. land
een landschoof op 9 dw. land met 'een 'rente van 6 meukens
haver
een landschoof op 7 b. land
een landschoof op 4 b. land
een landschoof op 3 dw. land
een landschoof op 7 dw. met een rente van 6 meuken haver,
3 hoenderen en 3 penningen
.
een landschoof op 7 dw. land met een rente van 1 viertel
haver, 1 hoen, 1 penning 5 achtlingen 'rogge, 1 meuken
tarwe
te Kwaremont

-

in landen 75 dw. 50 r.
in renten 24 halsters haver, 48 hoenderen en 48 penningen
6 halsters haver en 6 hoenderen

te Zulzeke

-

en Nukerke

in schoofrenten : een landschoof op 41 bunder land, met een
rente van 8 halsters koren, 240 halsters haver, 85 hoenderen,
3 capoenen, 10 sch. _8 den. Een achterleen van een landschoof op 10 1/2 bunder met een rente van 13 hoenderen
1 capoen, 8 halsters 1 meuken 1 achtling haver, 1 viertel
koren, 11 sch. 11 penningen
.
: een landschoof op 33 b~met een rente van
17 halsters haver, 27 hoenderen, 27 penningen. Twee achterlenen n.l. een landschoof op 20. b. met een rente van
14 1/2 hoenderen .plus een penning per hoen en 6 'halsters
haver, het tweede achterleen ook een Iandschoof op 21 dw.
met een rente van 5 meukens haver
..

te Ruien

-

in landen 12 dw. 50 r. waaronder
3 straatlenen samen 14 r..

Mouroir

J.DSTITIERECHTEN
bezat enkel de uitoefening van de grondjustitie
6 pond en 10 pond voor de lenen

TOL
VONT
--.·BTRAGIERSGOED
BASTAARDGOED

met boeten van

LEEN HOF
was enkel bevoegd in administratieve
geschillen en haalde
hoofd aan de mannen van Berchem. Ze hadden kerkgeboden
in alle kerken van de dorpen waar er lenen van ter Ruwen
gelegen waren.
BALJUW
maande het leenhof en mocht een stedehouder
genoemd.
PRATER
werd aangesteld

stellen, prater

door de baljuw als zijn stedehouder.

BRONNEN
G.F.
2925 (1679)
G.FG. 5204 (1500) - 5205 (1512) - 5201 (1575) - 5206 (624)

- 3613 (1681)

SANDROISEN
FILIATIE
Leenhof van de heerlijkheid

van Gijzegem

LIGGING
Gijzegem
FONCIER
het foncier van deze heerlijkheid werd gevormd door een heerlijke renteboek die een ontvangst had van 36 capoenen en
50 sch. penningsrente, gaande uit landen te Gijzegem, te leveren op Kerstavond.
Deze landen werden geërfd en onterfd door de meier en de
baljuw van de Heer van Gijzegem.
De leenhouder had enkel de wandelkoop.
LENEN
van de 3 lenen die er in 1634 van gehouden werden waren er
2 gelegen te Gijzegem en 1 te Mespelare.
BRONNEN
G.A. 1524.1r (1634)

SANTECOURT
FILIATIE
Leenhof van de abdij van Ename
VERHEF
Een geborduurde

penne

LIGGING
Ename
FONCIER
bestond uit een plaats water en meers, gelegen tussen de gracht
en de kleine dries.
BRONNEN
G.Sa.

194 (1548) - 196 (1733)
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SCHAARBEEK
FILIATIE
Grafelijk

(praterij)

leenhof van Aalst

VERHEF
Vol verhef
LIGGING
het ambtsgebied van de praterij van Schaarbeek strekte zich
uit over de gehuchten Schaarbeek, Schoubroek en Kerrebroek
RECHTEN VAN DE LEENHOUDER
de leenhouder had het recht een prater aan te stellen.
PLICHTEN VAN DE PRATER
- hij stond dag en nacht ten dienste van de graaf om als
wettebode te liggen, daarvoor had hij een loon van 5 sch.
bij dag plus de kost
- de prater had van elke ploegwinning elk jaar een zomer- .
en een winterschoof, de personen zonder ploeg gaven een
schoof
- hij was belast met het schutten van de dieren waarvoor hij
als leen had: 10 stuivers de eerste maal en 20 stuivers de
tweede maal, dit in vervanging van de 5 sch. bij dag en
10 sch. bij nacht, vol gem het octrooi van 26.11.1611
- de prater mocht een vasteriavond halen
.- de prater riep de pointers en zetters samen.
BRONNEN
G.A.

1531.213v (1701) - 1539.94r (1778) - 1535.17v (1731)
(1731) - 1515 (1793) - 1538.36r (1788)
den. Schaarbeek
(1649 - 1660 -1701)
leenverh. -Schaarbeek
(1778)
G.FPQ'. 309 (1665 - 1666 - 1778)

SCHELDERODE
zie Rode

men had er:
-

Makkegemdries
Rode meierij.

SCHELDEWINDEKE
zie Balegem
zie Rode

men had er:
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ten Bosse
Berchem ten Spiegele.

- 1537,170v

SCHENDE~BEKE
FILIATIE
Grafelijk

.
leenhof van Aalst

VERHEF
Vol verhef
FONCIER
bestond uit een kasteel met 6 b. meersen en landen daarachter
gelegen
LENEN
in 1404 werden.er·13 lenen van gehouden, in 1473 20 lenen en
17 achter lenen en in 1656 4{)lenen.
Onder deze lenen had men:
- de rente genaamd van den Sijpe, behorende bij het hof en
halfwinning ten Broeke te Welle, bedragende 3 p. 5 capoenen, 5 hennen
- het hof ten Broeke, groot 46 dw. 45 r.
- in landen te
Aaigem 2 dw. 78 r.
Aspelare 8 dw.
Heldergem 19 dw. 15 r.
Hemelveerdegem 70 dw.
Idëgem 111 dw. 18 r. ,
Schendelbeke 5 dw. 90 r.
St Antelinks 1 dw. 57 r.
Vloerzegern 15 r.
Welle 2 dw. 70 r.
JUSTITIERECHTEN
bezat de uitoefening van de drie justitierechten
van 60 pond en minder, confiscatie.

met boeten

HEERLIJKE RENTEN
sloegen op 7 b. te Steenhuize waar een prater was die beëdigd
werd door de wet van Schendelbeke; de doodkoop en wandelkoop bedroeg er 4 sch. per bunder. Deze rente bestond in geld,
graan, capoenen, hennen.
WANDELKOOP
bedroeg 2 sch. per dw.
DOODKOOP
bedroeg 2 sch. per dw.

TOL
VONT
BASTAARDGOED
STRAGIERSGOED
INKOMMELINGEN
BESTE HOOFD
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LEENHOF
had de kennis van de boeten van 60 pond en minder ...
SCHEPENBANK
bestond uit 7 schepenen die ook kennis hadden van boeten-van
60 pond en minder (bij wederzeggen van een vonnis bedroeg
de boete ook 60 pond en 10 pond aan elk schepen).
WAARHEDEN
Op Bamis was er een jaarkeur te Schendelbeke voor de laten
van Schendelbeke en Idegem, Op deze jaarkeur werden de
zaken behandeld van de keur die voor Bamis te Idegern gehouden werd door de-meier en de schepenen.
BALJUW
maande 'het leenhof.
MEIER
maande de schepenbank
SERGANT
BRONNEN
G.A.

3090.14v (1400) - 1512.43v (1:404) - 1517.48v (1456) - 1518.220r
(1473) - 1520.5v (1595) - 1526.55r (1653) - 1535.79 (1730) - 1535.82v
(1731> - 1535.232r (1736) - 1537.101r (1737) - 1543.85v (1787) 1543.86v (1787) - 1544.41r (1792)
den. Waarbeke
(1656)
B.W. 5132 (1456) - 5131 (1431)

SCHENDELBEKE
FILIATIE
Grafelijk leenhof van Aalst
VERHEF
Vol verhef
LIGGING
Aalst op het' gehucht Mijlbeke
FONCIER
bestond uit 18 b. hof.
JUSTITIERECHTEN
bezat enkel de uitoefening van de grondjustitie.
HEERLIJKE RENTEN
bedroegen in penningen en hoenders 3 p.
WANDELKOOP
bedroeg de 20· penning.
LAATBANK
was bevoegd in het erven en onterven van de laatgronden. ~
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MEIER
maande de laa tbank.
BRONNEN
G.A. 3090.4v (400)
B.W. 5139 (1618)

- 1529.7v (1672)

SCHOONAARDE
zie Wichelen.
SCHORISSE
men had er:
- Rijst.
SCHORISSE
FILIATIE
Grafelijk leenhof van Aalst
VERHEF
Vol verhef
LIGGING
Het rechtsgebied van de baanderij Schorisse strekte zich uit
over de dorpen
1. - Mater
2. - Rozebeke
3. - Schorisse
4. - St Blasius-Boekel
5. - St Kornelis-Horebeke
6. - Zegelsem.
Buiten deze dorpen waren er nog verschillende goederen gelegen in de dorpen EIst, Frasnes, Michelbeke, Nederbrakel,
St Denijs-Boekel, St Maria-Horebeke en St Maria-Lierde.
FONCIER
besloeg 63 b. 63 r. bestaande uit burcht, kasteel, wallen, grachten, nederhof, vijvers, landen, meersen, bossen en een watermolen gelegen aan de beek nevens het kasteel.
LENEN
in 1473 werden er 109 lenen en 23 achterlenen van gehouden
en in 1640 158 lenen met 12 achterlenen.
Deze lenen waren:
Eist, 31 dw. 38 r. landen, meersen en weiden
een heerlijke rente van 6 p. 6 sch. 12 capoenen en 2 hennen op 6 bunder land genaamd de dollebroek.

Frasnes,
-

9 dw. land genaamd leen van Vlaanderen.

Hemelveerdegem
-

1 dw. 27 r. land.

Mater
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-

-

-

-

-

de heerlijkheid ter Moten
98 dw. 60 r. in landen en meersen
een heerlijke rente van 11 halsters graan (1/2 koren en
1/2 haver) uit laatgronden die een wandel- en' doodkoop
gaven van dubbele rente
.
een heerlijke rente van 47 meukens rogge (grote maat) en
6 mokens tarwe (maat van Oudenaarde), met 22 capoenen
en 21 sch. en nog 23 mokens haver. Deze rentelanden gaven
een wandelkoop van 12 gr. per pond gr. en een doodkoop
van dubbele rente. Ze werden geërfd en onterfd met de wet
van Mater.
een halfwinning van 2 dw. met een rente van 3 hoenderen
een halfwinning van 14 b. met een rente van 10 halsters
koren, 34 halsters haver, 4 capoenen, 8 hennen en 16 penn.;
de wandelkoop bedroeg er het dubbel van de jaarrente
het goed te hoogbosse, groot 6 1/2 b. landen, weiden, meerse nen water, met 4 achterlenen, samn groot 8 dw. 33 r. De
wet werd er uitgeoefend door de mannen en de schepenen
van Schorisse.
het hof te Bersvelde, groot 16 b. landen, meersen, weiden en
hofstede
een leen dat tot last had de pontweg te ruimen, gelegen
aan de galgberg tussen de fonteinberg en het ramsveld. Het
gaf als verhef een paar sporen.

Michelbeke

-

56 dw. 9 r.

Nederbrakel

-

de heerlijkheid

van Langakker.

Rozebeke

-

de heerlijkheid van Auvaing.

Schorisse

'-

-

-
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39 dw. 57 r. landen en meersen
een rente genaamd rente ten Doorne, zo genoemd omdat de
gronden waarop deze rente sloeg gelegen waren op de
plaats genaamd ten Doorne. Deze rente bedroeg 25 halsters
3 mokens haver, 13 capoenen en 20 sch. 7 den., te leveren
op Kerstavond. De wandel- en doodkoop bedroeg het dubbel van de jaarlijkse rente. Het verhef, recht van dit leen,
bestond uit een paar witlederen vogelhandschoenen
de schaalbroekrente bestaande uit 20 sch. 4 tourn., 1 halster 1/2 hoop, 1 1/3 vat haver, 4 capoenen. Er was een meier
die erfde en onterfde, die bij gebrek aan betaling wet deed
met de schepenen van Schorisse. De wandel- en doodkoop
bedroeg het dubbel van de jaarlijkse rente
een heerlijke rente op landen van erve gelegen op ten
Doorne, bestaande uit 16 sch. 4 den., 21 1/16 capoenen,
16 hennen, 1 halster rogge (grote maat), 5 broden uit 2 mokens koren, 14 halsters 2 mokens haver (opghoopt) en
11 mokens haver (grote maat). Wandel- en. doodkoop bedroegen het dubbel van de jaarlijkse rente.

St
St
St
St
St
-

Blasius-Boekel
42 dw. 64 r.
Denijs-Boekel
13 dw. 37 r. op maldergem.
Kornelis-Horebeke
4 r. bestaande uit een put.
Maria-Horebeke
37 dw. 30 r.
Maria-Lierde
20 dw. met een 1/2 b. halfwinning en een heerlijke rente
van 7 capoenen, 4 hennen, 7 1/2 rasieren koren, 2 rasieren
haver (maat van Geraardsbergen)
uit gronden die een
wandel- en doodkoop gaven van het dubbel van de jaarlijkse rente. De leenhouder van dit leen had het recht van
het beste hoofd, tol, vont, bastaardgoed, confiscatie. Er
waren 7 schepenen met een baljuw die deze gronden erfden
en onterfden en welke boeten hadden van 3 pond.
St. Martens-Lierde
- 18 dw. 34 r.
Welden
- 192 dw. 45 r.
- een heerlijke rente genaamd Willemsoomboek welke bedroeg: 53 sch. 2 halsters, 3 mokens 1/2 rogge, 3 ganzen,
30 eieren uit gronden waarvoor de wet gedaan werd. door
de schepenen van Schorisse in de vierschaar van Welden,
De wandel- en dood koop bedroeg er het dubbel van de
jaarlijkse rente ..
- een halfwinning van 7 b., waaruit een heerlijke rente ging
van 7 halsters 1 moken 1 1/2 rogge (maat Oudenaarde),
12 halsters 2 mokens 1 1/2 hoop rogge (maat van Welden),
8 halsters 1 moken 1 hoop haver, 7 mokens gerst (maat van
het dorp), 14 1/4 hoenderen en 16 sch. 3 den. Dit leen had
3 achterlenen gelegen te St Maria-Horebeke, Nederename
en Welden en had een baljuw en 7 schepenen die erfden en
onterfden. Voor het erven en onterven van de lenen ontleende de baljuw wet aan de mannen van Schorisse ..
- een leen, belast met het eeuwigdurend onderhoud van de
brug waar de Desscherbeek doorloopt te cockeye in Neder:welden en gaf als verhef een paar handschoenen.
Zegelsem
- 67 dw. 44 r. waaronder een leen was dat als verhef een paar
valkhandschoenen,
een ander, een braadvarken
en een
derde een paar vogelhandschoenen, betaalde.
JUSTITIERECHTEN
bezat de uitoefening
melde dorpen.
HEERLIJKE
bedroegen

van de drie justitiegraden

RENTEN
67 p. 19 sch., 4 mud 11 halsters.4

in de 7 voor-

modekeus

1 cap
11"9

tarwe (grote maat), 2 mud 11 halsters 2 modekens rogge (grote
maat), 37 mud 6 halsters 2 modekens 1 cop haver (kleine maat),
670 1/4 1/8 capoenen, 55 kiekens, 141 1ë2 1/3 ganzen, 600 1/2
eieren, 2 broden en 3 stopen olie'.
WANDELKOOP
bedroeg het dubbel van de jaarlijkse

rente.

DOODKOOP
bedroeg het dubbel van de jaarlijkse

rente.

·TOL
VONT.
BASTAARDGOED
DIENSTLIEDEN
VOOGDLIEDEN
INKOMMELINGEN
STRAGIERSGOED
BESTE

HOOFD

JACHTRECHT

- VISRECHT

- VOGELVANGST

COLLATIE
van alle kerken en kosterijen van het land van Schorisse.
HEERLIJKE
DIENSTEN
bestonden uit een dag karweien, verdeeld in vervoerdienst
(paard en kar) en handwerk (zonder paard en kar).
LEENHOF
had kennis van alle criminele en civiele zaken in gans het
land van Schorisse. Ze hadden het vermogen misdadigers te
verbannen en hun goederen te verbeuren,
'- verbanning- uit het dorp waar de misdadiger woonde
- verbanning uit het land van Schorisse, uit te voeren binnen
zonneschijn, d.w.z. voor de ondergang van de zon op de dag
dat de verbanning uitgesproken werd,
- verbanning uit Vlaanderen, uit te voeren binnen de derde
dag van het vonnis.
.
De eerste en tweede verbanning kon herroepen worden door
de Heer van Schorisse, de derde enkel door de Graaf van
Vlaanderen.
De mannen hadden boeten van 60 pond, 50' pond, 40 -pond en
. 3 pond en gingen ten hoofde aan de mannen van Aalst.
SCHEPENBANK
de 7 dorpen van het land van Schorisse waren in 6 vierscharen
ingedeeld met elk 7 schepenen met een meier. Schorisse en
Welden werden bediend door een schepënbank..
Deze vierscharen hadden het berecht van alle landzaken en
wijsden boeten van 60 pond, 50 pond; .40.pGnd:"ëIï:fpOnd. Bij
~ mis:~v(mn-is:van dè schepenen hadden de -rrtannen de. kènnis.

De schepenen van de vierschaar van Mater haalden hoofd aan
de schepenen van Aalst, deze van Schorisse en Welden aan de
schepenen van Mater. De andere vierscharen haalden hoofd
aan verschillende vierscharen. Alle andere vierscharen binnen
Schorisse haalden hoofd aan de schepenen van het dorp waar
ze gelegen waren.
WAARHEID
Alle dorpen van het land van Schorisse gingen naar de waarheid ter Hoeven, te Strijpen, waarbij echter volgende punten
moesten in acht genomen worden:
1. - alle laten en onderzaten van Schorisse, die op deze waarheid moesten aanwezig zijn, moest men vrij (ongevangen) naar huis laten gaan;
2. - de laten op deze waarheid beschuldigd moesten berecht
worden door de Heer van Schorisse;
.
3. - de officieren en wethouders die op deze waarheid beschuldigd werden moesten door de baljuw van Aalst aan
de Heer van Schorisse geleverd worden, die hen mocht
berechten;
4. - een mis vonnis van de schepenen of mannen van Schorisse werd alleen door de Heer van Schorisse berecht.
(Hiermede werd waarschijnlijk bedoeld dat men 'voor
bedoelde vonnissen geen beroep kon aantekenen, dat dan
behandeld werd op de waarheid ter Hoeven te Strijpen);
5. - geen enkel officier, beëdigd door .de heer van Schorisse,
was verplicht naar deze waarheid te gaan.
De baljuw en de mannen hielden een jaarlijkse souveraine
doorgaande waarheid in het land van Schorisse en in elk dorp
een oogstkeur. Op deze dingen moesten alle mannelijke op- of
afzetenen, ouder dan 15 jaar, aanwezig zijn op boete van
3 pond.
De baljuw en de mannen hielden ook allerlei dagkeuren waarop men uitgenodigd werd bij kerkgebod en waarop men een
boete van 3 pond verbeurde als men daar niet aanwezig was.
Samen met de mannen hielden de schepenen in elke parochie
een maartkeur en een meikeur waarop men boeten wiisde' tot
3 pond.
BALJUW
De baljuw mocht, mits kennis van de mannen, alle boosdoeners
en misdadigers met geweld ondervragen" (folteren), mits hij
daarvan kennis gaf aan de baljuw van het land van Aalst die,
in naam van de graaf van Vlaanderen, 1/2 van de boeten daarvan ontving.
De baljuw moest deelnemen aan het zetten en omdelen van de
algemene lasten van het land van Aalst.
De baljuw van Aalst, of zijn officieren, mochten -geen-Iaten of
onderzaten van Schorisse gevangen nemen in het. land jvan
Schorisse; indien wel, dan dienden ze deze over te geven aan
de heer van .Schorisse.
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SERGANT
in elk dorp was er een sergant die bevoegd was in het vangen,
arresteren, schutten en panden. Er waren ook speciale serganten, mortemainjagers genaamd.

PRATER
in elk dorp was er een prater die bevoegd was in het vangen,
arresteren, schutten en panden.

BRONNEN
G.A.

3090.15v (1400) - 1517.39v (1456) - 1518.230r (1473) - 1520 (1586) 1537.1r (1698) - 152.5.82r (1637) - 1532.36r (1708) - 1532.71v (1711) 1536.163v (1748) - 1536.266v (1754) - 1512.46v (1748) - 1531.47v
(1698)
G.S. 11 (1640)
G.Zo. 548 (698)
G.A. den. Gavere (1613)
B.V{. 5142 (1560) - 5143 (1592)
Bib. - Handel. v. d. Geschied- en Oudheidkundige
Kring v. Oudenaarde - feestnummer
1956, blz. 98

SEMMERSAKE
zie Gavere.
SERSKAMP
zie Wichelen.
ST ANTELINKS
zie Woubrechtegem.
ST BLASIUS-BOEKEL
zie Schorisse.
ST DENIJS-BOEKEL
men had er:

-

Neufville.

ST DENIJS-BOEKEL

FILIATIE
Leenhof van de Polder van Namen en Triniteit.

VERHEF
Vol verhef.
In 1412 kocht Simon van Formellys zekere renten en heerlijkheden van Robbrecht van Massemen, welke hij in 1415 opdroeg aan de baljuw van Aalst, die het opdroeg in handen
van de baljuw van de graaf van Namen. Deze heerlijkheid
werd ook genoemd « het Zottegemse », Simon hield deze heerlijkheid daarna in leen van het leenhof van de graaf van
Namen in de 4 ambachten.

LEN:eN
In 1679 besloegen de lenen die ervan gehouden werden 40 bunder, waaronder de heerlijkheid van Neufville.
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JUsTITIERECHTEN
Bezat de uitoefening van de drie [ustitiegraden, confiscatie,
boeten van 60 pond, kerkgeboden. voorgeboden, strop, galg
en zwaard, de verbanning uit St Denijs-Boekel, de verbanning
uit Vlaanderen voor vijf of een jaar, boeten van 3 pond, betrek
hebben de op zaken waarbij geen bloed had gevloeid; in tegenstelling tot de boeten van 60 pond die men wijsde als er bloed
mede gemoeid was. Had dagwaarheden. oogstkeur. zomerkeur.
winterkeur, straatbeleid, banloken en waterloken (de boeten
daarvan behoorden voor 1/2 aan de heer van St Denijs-Boekel
en voor 1/2 aan de graaf van Vlaanderen).
HEERLIJKE RENTEN
bedroegen 6 p. 12 sch. 3 den., op 7 bunder op Lichtmis, 6 p,
7 sch. op 14 dw. in mei, 6 p. 12 sch. 3 den. op St Jan, 40 p. (zijnde de waarde van haver en capoenen) op 25 b. op Kerstavond
en 60 p. uit 60 bunder.
WANDELKOOP
. DOODKOOP
bedroegen beide 18 gr. per pond gr., te voldoen binnen de
6 dagen op boete van 6 pond.. Bij gebrek aan betaling van
de renten mocht de leenhouder ze in beslag nemen en ze als
zijn eigendom behouden mits 3 kerkgeboden.

TOL
VONT
BASTAARDGOED
STRAGIERSGOED
INKOMMELINGEN
BESTE HOOFD
was verschuldigd door de laten van moederszijde die vertrokken naar Roborst, Welden of land van Gavere.
DlENSTLIEDEN
VOOGDLIEDEN
JACHTRECHT
MOLENRECHT
had een windmolen op de vrancxkouter.
COLLATIE
had de collatie van de kosterij, waarvan een rente verbonden
was van een gulden per jaar en een gift van 1 maken koren
van de paardhouders en bij de oogst een schoof koren en een
schoof haver.
Op Pasen had de koster 5 of 6 eieren. De ingezetenen zonder
paarden die koren en haver indeden, gaven schoven en eieren.
LEENHOF
bestond uit mannen en laten die bevoegd waren in criminele
en civiele zaken.
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SCHEPENBANK
BÀLJUW
BRONNEN
G.Db. 1 (679) - 2v (679)
G.F.
562 (523)

(Vervolgt)

I, van Twembeke.

DE PINTE.
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van Fritz
Kiekens uit Aalst, uitgevoerd
in 1937.
..
'
51) SINT-MARTENS-LIERDE.
Vicomtes de Ghellinck Vaernewijck.
Jean
(11) Ghellinck' (t 1333), consenter- dIJ Comte de Flaildre et la fondation
de la Chartreuse
de Lierde (1329). - Recueil de I'Office Généalogique
et
Héraldique
de' Belgique, Bruxelles, Tradition et Vie, XII, 1964, pp. 47-58,
met vier illustraties.
Deze bijdrage is een uittreksel
uit de « Histoire Généalogique
des Ghellinck », een werk dat op dit moment ter perse ligt. De auteurs geven een
zeer gedetailleerde
biografie van Jan Ghellinck
(II); heer van Schendelbeke, schepen Iner stad Geraardsbergen
en stichter van de kartuize
St.>
Marteris-Bes
te St-Martens-Lierde;
Jan (TI) was de broer van een stamvader der auteurs, Na het hoofdstuk over de verspreiding
van de naam
Ghellinck weiden de auteurs achtereenvolgens
uit over .Jan, de. stichter
der kartuize, over zijn vrouw Isabella de Goddeide, Jan als raadsman van
-Lodewijk van Nevers.c graaf van Vlaanderen,
en ten' slotte over de stichting der kartuize in extenso. Enkele pagina's die een stuk geschiedenis
van zuid-Oost-Vlaarideren
scherp in het licht stellen.
52) VELZEKE-RUDDERSHOVE.
- G.H.: Velzeke-Ruddershove.
. (dagblad), zonder datum bij toezending, "met twee illustraties,

Het Volk

Velzeke, ons wel bekené! in de historiek van de Romeinse bezetting van
ons land, kent ook op kerkelijk
gebied een oud verleden. Schrijver geeft
een uitgebreide
beschrijving
van de kerk en het meubilair. Velzeke staat
eveneens bekend om de verering van de H. Ontcornmere 'of de Vlaamse
baardheilige.
GOTTEMa/Leie.Valère
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Gaublomme.

R. VAN DER LINDEN, Het zeldzaam Bedevaartvaantje van de H. Joannes
Nepomucenus te Pollare - 15 F.
H. VANGASSEN, Het ambacht der Blauwververs en Garentwijnders te Aalst
in de XVIII" eeuw - 15 F..
.
H. VANGASSEN, Een « Bezoek » in 1336- 30 F.
H. VANGASSEN, Herlinkhove in 1709- 20 F.
H. VANGASSEN, De Honger van Ninove - 30 F.
H. VANGASSEN, Iconografie van Aalst - 15 F.
H. VANGASSEN, Een Latijnse School te Ninove in de 18" eeuw - 15 F.
H. VANGASSEN, De Rederijkerskamer van Sint Anna te Ninove in de XVIIen XVIII" eeuw - 30 F.
H. VANGASSEN, Over de verpleging van gekwetste soldaten en de wederwaardigheden van een cirurgijn in de jaren 1658-1676- 15 F.
H. VANGASSEN, Het Vlas te Ninove en Omstreken vooral in de XVII" eeuw
- 35 F.
H. VANGASSEN, Een Volkstelling te Ninove in 1784 - 15 F.
H. VANGASSEN, De zwetende ziekte in de Dendervallei - 10 F.
A.J. VAN LUL, Een eeuw evolutie - 35 F.
A.J. VAN LUL, De Spoorlijn 's Gravenbrakel-Gent - 30 F.
J. MELKENBEEK, De gemeentewapens van het Land van Aalst - 150 F.
IV. TOPONYMIE.
J. DE BROUWER, Toponiemen te Erembodegem - 15 F.
J. DE BROUWER & Fr. COUCK, Toponymie van Denderleeuw - 125 F.
H. VANGASSEN, Plaatsnamen te Ninove - Hydronymie - 25 F.
H. VANGASSEN, Plaatsnamen te Ninove - Grasland - 20 F.
H. VANGASSEN, Plaatsnamen te Ninove - 10 F.
H. VANGASSEN, Plaatsnamen te Ninove - Bossen - Onbebouwd en bebouwd
land - 25 F.
H. VANGASSEN, Plaatsnamen te Ninove - 40 F.
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