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DEN WELEDELEN HEERE

NAPOLEON

DE

PAUW

Procureur Generaal bij het Hof van Beroep te Gent,
Werkend Lid der Koninklijke Vlaamsche Academie,
der Koninklijke Commissie van Geschiedenis, enz.

MET DE MEESTE HOOGACHTING OPGEDRAGEN.

De geschiedenis van Dendermonde is nog
te schrijven. Wel hebben verscheidene ge
leerden zich met het verledene dezer stad
bezig gehouden, en mogen wij in de eerste
plaats wijzen op het verdienstelijk boek van
LINDANUS : de Tenercemonda, verschenen
in 1612, doch, behalve dat dit werk bijna
drie eeuwen oud is, blijft het, als in 't Latij n geschreven zijnde, voor d e meesten eene
doode letter.
D e Notice historique sur la ville de Termonde , door KL. WYTSMAN , is vooreerst
al te beknopt, hier en daar onnauwkeurig,
en daardoor van aard om den lezer op een
dwaalspoor te brengen.
De beste bouwstoffen tot het samenstellen
eener geschiedenis van Dendermonde wer
den geleverd door den heer A. DE VLAM INCK.
Van dezen geleerde mag getuigd worden
dat hij in tal van monographieën het ver
ledene dezer stad in het helderste daglicht
heeft gesteld.
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Als een der schrijvers van de geschiedenis
der Oost-Vlaandersche steden en gemeenten
ligt het in ons voornemen uit het reeds
over Dendermonde gedrukte en verder nog
uit de archieven op te halen een samenhan
gend geheel, naar een methodisch plan, op
te stellen en in het licht te geven. Wanneer?
Dit hangt af van den tijd, dien wij er kun
nen aan besteden, en vooral van Hem, van
wien wij verhopen dat Hij ons daartoe
werklust en gezondheid zal blijven schenken.
Intusschen zijn wij op het gebied der
geschiedenis van Dendermonde, hoe weinig
ook daarbij aangemoedigd , niet werkeloos
gebleven. Het boek, dat wij heden den lief
hebberen onzer oude instellingen aanbie
den , moge daarvan andermaal tot bewijs
strekken.
Over het Begijnhof van Dendermonde
was tot hiertoe weinig aan het licht ge
bracht. De ontdekking zijner lang ver
borgen archieven , sedert eenige jaren
berustende in het archief der Burgerlijke
Godshuizen dezer stad, heeft ons in de ge
legenheid gesteld dit eeuwenoude gesticht
beter te doen kennen, en wij zijn overtuigd
dat de vrucht onzer opzoekingen bij onze
lezers een gunstig onthaal zal erlangen.
Met ons werk op te dragen aan onzen
hooggeachten collega der Koninklijke
Vlaamsche Academie, den weledelen heer
J H R NAPOLEON DE PAUW, zelf schrijver,
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onder andere, eener verdienstelijke ver
handeling over den stadhuistoren van
Dendermonde, hebben wij, om zijne be
langstelling in onzen arbeid , eene plicht
van dankbaarheid gekweten.
Ook de gedienstige heer A. DIEGERICK,
bewaarder van het Staatsarchief te Gent,
die de goedheid gehad heeft de meeste
Latijnsche charters voor ons af te schrij
ven en de drukproeven ervan naar te zien,
heelt recht op onze erkentelijkheid.
J . B.

HISTORISCHE SCHETS

BEGIJNHOF.

I.

OORSPRONG EN ONTWIKKELING VAN HET BEGIJNHOF.

De oorsprong der begijnhoven is tot nog toe met
een waas van geheimzinnigheid omhuld r . Volgens
de eenen zouden zij hun ontstaan hebben te danken
aan de H. Begga, dochter van Pepijn van Landen
en van de gelukzalige Iduberga (VII e eeuw); volgens
de anderen aan eenen Luikschen priester, met name
Lambert le Bègue, die in de tweede helft der XII e
eeuw tegen de ongeregelde zeden van zijnen tijd
opkwam, de christelijke volmaaktheid onderwees
en, onder meer andere goede werken, rond de
St.-Christoffelskerk ter genoemde stad eenige huisjes
oprichtte, ten dienste van weduwen en jonge doch
ters, die, zonder het eigenlijke kloosterleven te om
helzen, zich van de wereld wilden afzonderen,
Dat de H. Begga de stichtster der begijnhoven zou
geweest zijn is alles behalve waarschijnlijk ; inder
daad, het is eerst in de XV e eeuw dat deze meening

i

Nog onlangs schreef do Koninklijke Belgische Academie eene prijsvraag
uit om den oorsprong en de maatschappelijke rol der begijnhoven in
de Nederlanden, of tenminste in België, tot in de XVI e eeuw te on
derzoeken.
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werd vooruitgezet. De eerste levensbeschrijvers dezer
heilige maken er niet het minste gewag van, terwijl
geene enkele oorkonde van de VIl e tot de XII e eeuw
kan worden ingeroepen, waaruit blijken zou dat de
begijnhoven toen reeds waren gevestigd \ Het ver
dient daarbij opmerking dat geene enkele begijnhof
kerk , geene enkele kapelnij , in die bidplaatsen
opgericht, onder de aanroeping gesteld werd van de
H. Begga.
Zonder te willen betwisten dat door Lambert le
Bègue de kiemen gelegd werden, waaruit de begijn
hoven ontsproten, kunnen wij met eenen gezaghebbenden schrijver bezwaarlijk aannemen dat zijn
naam, of liever zijn bijnaam, in 't Latijn Balbulus,
de stotteraar, met dien der begijnen zou in verband
staan 2 . Wie weet, of niet bij hunne stichting de
Begga, de patrones van het geestelijk leven, aan
de vrome dochters, die zich den Heere wilden toe
wijden, ten voorbeelde werd gesteld? Hoe hetzij,
de naam, waaronder zij bekend bleven, wordt eerst
aangetroffen in de XIII e eeuw, toen de begijnhoven
alom, zoowel in het Waalsche als in het Vlaamsche
gedeelte onzes lands, opkwamen en vermenigvul
digden.

1 Men heeft lang beweerd dat er te Vilvoorde reeds een begijnhof bestond
in 1065, doch de charter, welke dit jaartal opgeeft, is gebleken valsch
te zijn.
2 « Dans le cas oü les béguines auraient pris le nom de ce personnage.
elles se seraient appelées non pas béguines. mais Lambertines. Cf.
Bènédictins, de Benedictus, Franciscains, de Franciscus, Dominicains,
de Dominicus etc. »
H . P irhnne, Histoire de Belgique. Des origines au commencement
du XIV' siècle. Bruxelles, 1900, bl. 334).
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Alles schijnt aan te dulden dat, buiten die van
Luik , de eerste vereeniging van dien aard moet
gezocht worden in het Brabantsche stadje Tienen,
alwaar men wil dat zij tot stand kwam in 1202 \
Het begijnhof van Valensijn ontstond in 1212 ; dat
van N ij vel was reeds bevolkt in 1227, dat van
Dowaai in i23o, terwijl die van Leuven, Gent en
Brugge werden opgericht in 1234. Dendermonde
werd er insgelijks alvroeg mede begiftigd.
Indien men L I N D A N U S mag gelooven 2 waren de
begijnen hier reeds gevestigd in 1223, gelijktijdig met
de zusters der orde van Cistercië, welke weinige
jaren daarna hun klooster achter de St.-Gilliskerk
verlieten, om zich te gaan nederzetten op den kouter
van Zwijveke, in de nabijheid van den Dender.
Geene enkele oorkonde levert daarvan evenwel het
bewijs op. Dat de begijnen van Dendermonde aan
vankelijk ter plaats woonden, door de zoo even
genoemde zusters verlaten, is onbetwistbaar ; doch
het juiste tijdstip wanneer hun dit beluik afgestaan
werd, is onbekend. De geleerde heer A. DE VLAMINCK vermoedt dat dit plaats greep hetzij onmid
dellijk, ofwel korten tijd nadien J , het verlies daarbij
betreurende van de oude archieven des begijnhofs,
welke dit duister punt zijner geschiedenis zouden
hebben opgeklaard.
1

Dit jaartal wordt evenwel in twijfel getrokken door ALPH. WAÜTERS,

2
3

LINDANUS, De Teneraemunda, bl. 128.
A. DE VLAMINCK, De stad en de heerlijkheid van Dendermonde, in de

Géographie et histoire des communes beiges. Ville de Tirlemont, bl. 154.

Gedenkschriften van den Oudheidkundigen Kring, 1866, bl. 312. —
L'Eglise collégiale Xotre-Dame a Termonde et son ancien obituaire,
bl. 260,
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Wij meenen redens te hebben om te onderstellen
dat het begijnhof van Dendermonde nog niet bestond
in 1259 ; trouwens, het komt ons onaannemelijk
voor dat Machteld II van Bethune, gemalin van
Gwijde van Dampierre, het niet bij haar testament
van 27 Maart des gemelden jaars, evenals de abdij
van Zwijveke, de 0.-L.-Vrou\vkerk en het hospitaal
dezer stad, zou hebben begiftigd. Niet alleen schonk
zij aan deze drie gestichten eene milde aalmoes tot
lafenis harer ziel, maar een groot getal andere gees
telijke inrichtingen, waaronder niet min dan twaalf
begijnhoven ', wijd en zijds in het graafschap Vlaan
deren en elders verspreid, ontvingen blijken harer
vorstelijke mildadigheid 2 . Men vergete niet dat
Machteld van Bethune vrouwe was van Dender
monde, welke stad haar bijgevolg meer dan andere
nauw aan het harte moest liggen. Hadde het begijn
hof bestaan geen twijfel of zij zou het in haren uiter
sten wil insgelijks herdacht hebben 3 .
Eene oorkonde, waaruit men met zekerheid kan
afleiden dat het begijnhof reeds voorgoed ingericht
was, is gedagteekend van de maand September 1272.
De begijn Immezoete Mommaert, behoorende tot
eene familie, nog gevestigd te Dendermonde in de
XVI e eeuw, begiftigde daarbij het St.-Blasiusgasthuis

1
s
3

Namelijk die Tan Rijsel. Dowaai, IJperen. Berghes, Gent, Brugge,
Valensijn. Kamerijk, Annoit. Quesnoy, Bergen en Luik.
L'abbé E. Haltccei'r, Cartulaire de l'abbaye de Flines, bi. 124.
Volgens een vertoogschrift, door de meesteressen ten jare 1656 inge
diend aan den bisschop van Oent, zou het begijnhof van Dendermonde
gesproten zijn uit dat van Mechelen, hetwelk tot stand kwam in of
rond 1240. Het is ons onmogelijk geweest daarvan het minste bewijs
aan te treffen.
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dezer stad met eene jaarlijksche rent van 20 stuivers,
bezet op vier woningen (domistadia) te Uitbergen.
Dat die begijn wel degelijk het hof van St.-Gillis
bewoonde, is uit de hoedanigheid van den medebezegelaar der charter , Jordanus , presbiter Sancti
Egidii, op te maken \
Dezelfde beweegredens, welke de nonnen der
Cisterciënserorde hadden aangezet om hun eerste
gesticht te verlaten, noopten de begijnen naar eene
geschikter plaats insgelijks om te zien. Des winters
bijna gedurig onder water en in den zomer, onder
den invloed der heete zonnestralen , verpestende
dampen uitwasemende , was het verblijf er alles
behalve aangenaam. Zij gelukten er dan ook in, eenen
uitgestrekten grond, gelegen aan de overzijde der
St.-Gillisstraat, onder de parochie van O.-L.-Vrouw,
in eigendom te bekomen. Niet zoodra waren de
vrome dochters er van in 't bezit, of zij wendden zich
tot den deken en het kapittel der O.-I..-Vrouwkerk,
ten einde er hun gesticht te mogen overbrengen. Dit
verzoek werd den 7 April 1288 toegestaan. Uit den
daarvan afgeleverden zegelbrief, thans nog bewaard
en in het verder volgend Cartularium overgedrukt 2 ,
blijkt dat de begijnen oorlof bekwamen om op be
doelden grond eene kapel te bouwen en er eene klok
in te hangen, met het recht van benoeming eens
kapelaans , die hunne biecht hooren zou en hen
mocht berechten en het H. Olijsel toedienen, na al-

1
2

Oorspronkelijke charter in liet archief der Burgerlijke Gortshuizen van
Dendermonde. Cartularium N° I.
ld. NMI.
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vorens, evenwel, daartoe vanwege den plebaan der
collegiale kerk de noodige machtiging ontvangen te
hebben. De geestelijke zorg en het gezag over het
begijnhof bleef dezen laatste uitdrukkelijk voorbe
houden. Deze en andere bepalingen, in de charter
voorkomende, werden door Willem, bisschop van
Kamerijk, den 4 Juli 1289 goedgekeurd en bekrach
tigd \
Men heeft beweerd dat de begijnen toen meteenen
gemachtigd werden om rond hunne nieuwe bidplaats
een kerkhof aan te leggen. Dit is echter niet zoo : de
leden der geestelijke vereeniging werden aanvanke
lijk begraven in het gemeen kerkhof van de stad en
het was eerst den 21 Augustus 1294 dat Robrecht,
oudste zoon des graven van Vlaanderen, heer van
Bethune en Dendermonde, hun eene ommuurde
plaats rond hunne kapel schonk, om tot kerkhof door
den bisschop van Kamerijk ingewijd te worden
Het toezicht over het begijnhof werd te dien tijde
uitgeoefend door den abt van Affligem. De vidimus
eener akte van den i5 Juli 1295 geeft hem den titel
van provisor beghinarum nove curtis Tenremondensis, in welke hoedanigheid hij liet weten dat er eene
overeenkomst gesloten was tusschen de meesteressen
en de begijnen van gemeld hof, betrekkelijk het deel
hunner goederen, waarvan na hunne dood het ge
sticht zou in bezit gesteld worden 3 .
Nog bestaat ér, betrekkelijk de voorrechten, aan

1
2

i

fcS

Charter in het Cartularium N°1V.
ld. N°VI.
ld. N° VII.
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't begijnhof verleend door den bisschop van Kame
rijk, eene charter van de maand Februari (o. s.),
bezegeld door Hendrik, plebaan van Dendermonde 1 .
Daar er eenige jaren later omtrent de naleving dezer
voorrechten moeilijkheden waren ontstaan, ontving
de deken der christenheid van Aalst, waartoe Den
dermonde destijds behoorde, in de maand Juli i32o
bevel, de rechten der begijnen door het kapittel en
den pastoor dezer stad te doen eerbiedigen *. Hoogst
waarschijnlijk werd er der gemeenschap van den
beginne at, althans sedert hare erkenning door de
geestelijke overheid, een regel voorgeschreven, welke
evenwel niet tot ons is gekomen.
Niet al de begijnen van het hof achter de St.-Gilliskerk hadden deel genomen aan de verhuizing. Een
zeker getal hunner hadden verkozen te blijven waar
zij waren en vormden er, onder den naam van
Klui\enaressen, eenen strengeren levensregel vol
gende, eene afzonderlijke vereeniging, welke nog op
het einde der XVI e eeuw in wezen was. De bewijzen
van het bestaan dezes tweeden begijnhofs ontbreken
niet. Zoo schonk zekere Michiel van der Strate, bij
zijn testament van 3 Juni i3o3, aan de begijnen van
het nieuw hof een halster rogge 's jaars, en aan die
van het oud hof (beghinis antique curtis) eene jaarlijksche rent van 12 deniers. Toen in 1453, zooals
wij verder zien zullen, de priester Jan de Stickere
het begijnhof begiftigde, gaf hij « der clusenarssen
tot harer nooddurft » een deel der opbrengst van
een « coegars », door hem gekocht van Joos Arents
1
2

C h a r t e r N"° V I I I .
ld. N° XVI.
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e n d e z e s v r o u w K a t e l i j n e H u e v i n c x , t e r w i j l i n x 5g3
dit deel, ten beloope van 8 schellingen groote, nog
immer bezet was ten profijte van de « cluysenersse ».
De eventijdige oorkonden, onder andere het rentboek van 1499, noemen het gesticht, ten andere, nog
altijd het « nieuw begijnhof », natuurlijk om het van
't oude te onderscheiden.
Reeds van in 't begin der XlVe eeuw bezat het
begijnhof aanzienlijke goederen en inkomsten, en be
stond er in het beluik des gestichts eene « Infirmerie»,
in welke de zieke en kranke begijnen werden opge
nomen. Het had ook een eigen zegel, vertoonende
O. L. \ rouw met het kind Jesus op den arm, waar
nevens twee knielende begijnen, en in den rand de
woorden: s.

BEGHINARVM NOVE CVRTE TENERE-

MVNDE.
Een zegelbrief van den paus Jan XXII, gedagteekend

uit Avignon

in

de

maand

Januari 1316 ,

machtigde den cantor der O.-L.-Vrouwkerk en de
meesteressen en zusters van 't begijnhof de aan dit
sticht ontnomen goederen terug te eischen '. Dertig
jaren later, in de maand

Februari

Clemens VI, op zijne beurt, aan
H.-Gudulakerk,
goederen der
geven

2.

te

Brussel,

1346, gaf paus
den cantor der

bevel de vervreemde

Infirmerie insgelijks te doen weder

Ziehier in 't kort wat daartoe aanleiding

gegeven had.
Het is bekend dat in de eerste helft der XIVe eeuw
de begijnhoven hier te lande eene harde proef had
den te doorstaan.
1 Charter N° XIV.
2 ld. No XXIV.

Nadat door Clemens V , met
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toestemming der algemeene kerkvergadering van
Vienne (Frankrijk), gehouden in 1311 en i3i2, de
beggarden en begijnen van Duitschland, uit hoofde
hunner ketterij en bedorvene zeden, waren afge
schaft , werden andere geestelijke vereenigingen ,
inzonderheid de elders gevestigde begijnen, die noch
tans in oorsprong, geloof en zeden verre van de
Duitsche verschilden, door kwaadwilligen eveneens
in een valsch daglicht gesteld. Gehoond en gelasterd,
ontviel den begijnen weldra alom de welwillendheid
en gunst van vorsten en wethouders, tot zoo verre
dat verscheidene ontvangers der eerstgenoemden het
zich niet ontzagen de hand op de bezittingen der
vrome dochters te leggen, om daarmede de inkomsten
van hunnen heer te vermeerderen.
De tusschenkomst van verscheidene pausen was
noodig om aan dergelijke daden van willekeurigheid
en geweld een einde te stellen. Zij deden dit echter
niet zonder over de levenswijze der begijnen behoor
lijk ingelicht te zijn. Nog in 1321, twee jaren nadat
door graaf Robrecht eene gunstige getuigenis over
hun gedrag was afgelegd, gaf Jan XXII aan den
bisschop van Kamerijk last te onderzoeken, of in
derdaad de begijnen in zijn diocees op loffelijke
wijze hadden geleefd, en werd dit zoo bevonden, dat
hij niet zoude gedoogen hen op eenige wijze te hin
deren of moeilijkheden aan te doen. Indien, zegt de
paus. iemand zich daaraan vergreep, de geestelijke
straffen zouden tegen dien persoon moeten ingeroe
pen worden \

I

DK POTTER

en BROECKAKRT. Geschiedenis der stad Aalst, III, 385.
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\ an zijnen kant gelastte de bisschop van Kamerijk
den deken van Antwerpen en Brussel om over de
levenswijze en geloofsbegrippen der begijnen een
onderzoek te openen, en toen het was gebleken dat
daarin niets afkeurenswaardigs te ontdekken was,
verbood hij, op zware geestelijke straffen, de godvreezende dochters in 't minste te berooven, bevel
gevende hen alles terug te geven wat hun rechtma
tig toebehoorde. Door eene pauselijke bulle van 1327
werd tegen alwie iets ten nadeele der begijnen be
stond de kerkelijke ban uitgesproken. Het duurde
evenwel tot in de tweede helft der XIVe eeuw eer
het begijnhof van Geeraardsbergen, onder andere,
het bezit zijner goederen terug bekwam.
Sedert dien tijd leefden de begijnen in rust en
mochten zij zich in eene nieuwe ontwikkeling ver
heugen. Dat van Dendermonde, hetwelk den H.
Alexis voor patroon had, bloeide weldra niet het
minst tusschen de verschillende begijnhoven van
Vlaanderen.
Wie met de ligging des begijnhofs bekend is weet,
dat het aan de westzijde zich uitstrekte tot tegen de
vestingen. Aan de noordzijde liep, zooals nu nog,
het water van de Vest, in gemeenschap met den
Dender, terwijl eene gracht aan de zuidzijde de
grenslijn uitmaakte der parochie van St.-Gillis met
die van O.-L.-Vrouw. Daarover lag het Akkerveld
en het Laar, op welken laatsten grond, ter grootte
van ongeveer drie bunder, in 1466 het klooster van
Ste.-Brigitta gebouwd werd, heden de plaats be
slaande van het gesticht der arme Marollen. Ten
noordoosten paalde het beluik aan eene andere
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gracht, over welke eene brug lag, die toegang ver
leende tot de St.-Gillisstraat.
Het beluik was aanvankelijk iets grooter dan tegenwoordig, doordien verscheidene strooken grond
er van werden afgenomen tot verbreeding der bob
a\erken. In 1368 vergunden de schepenen van Den
dei monde aan de Infirmerie des begijnhofs het genot
van de grazingen der vestingen tusschen den Rom
melaar en het Akkerveld, in vergelding van den
grond, vroeger aan de stad afgestaan tot uitbreiding
der versterkingswerken
Dit genot was voor de
begijnen eene beduidende inkomstbron, van welke
zij in de eerste jaren der XVII e eeuw op het punt
stonden beroofd te worden. Het magistraat zag zich
echter \ erplicht het aan hunne voorgangsters toege
kende recht te handhaven.
Eene andere vergoeding , ten beloope van 10
schellingen groote, werd hun in I 4 O 3 toegestaan,
voor « de schade die zy gheleden hebben als van dé
» erve dat hem ontgraven es, hare houte onthouwen,
» hare lochtinen upghebroken ende hare thune ont» haelt », dit hoogst waarschijnlijk tijdens het beleg
van Dendermonde onder Lodewijk van Male 2 .
Een rentboek van
houdt het bewijs in
reeds een groot getal
op eigendommen te

I

de eerste helft der XIV e eeuw
dat het begijnhof te dien tijde
renten bezat, niet alleen bezet
Dendermonde, maar op ver-

C h a r t e r N'° XXXI.

*. Ii'-Uenin^ dor stad Dendermonde over 1402-1403. aangehaald hij A. D E
VLAMINCK,
bl

VEglise Collégiale de Termonde et son ancien obituaire

-4^/kv
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Scheidene andere in de omliggende dorpen \ Naar
mate de rentboeken vernieuwd werden groeiden
die inkomsten gedurig aan, zoodat zij, volgens eene
rekening over 1480-1481, de jaarlijksche som van
pond 14 schellingen 2 deniers groote bedroegen.

9

Onder de eerstbekende begiftigers van het begijn
hof zijn te noemen : Margareta van Zomerghem en
Wouter de Moor, welke laatste er in i3o5 eene som
van 100 schellingen 's jaars aan gaf, tot stichting
eener kapelnij in het ziekhuis. Aan de begijn Katelijne
Serpieters dankte het gesticht in 1340 den eigendom
eener koeweede, gelegen in het « nieuw begijnhof » ;
aan Daneel van den Putte eene jaarlijksche opbrengst
van twee halsters rogge, bezet op de helft van twee
hem toebehoorende bochten, ter plaats genaamd de
Roest; aan de begijn Elisabeth Loufs eene jaarlijk
sche rent van 9 grooten tournois en 18 miten, ver
pand op een huis in de Dijkstraat ; aan Elisabeth
Roels, weduwe van Michiel van den Hecke, eene
hoeve te I.ebbeke en verscheidene landen aldaar,
mits voor hare ziele zaligheid en die harer naastbestaanden de bij de schenkingsakte uitgedrukte godde
lijke diensten te verrichten (1405) ; aan Meester Jan
de Stickere, priester, een leengoed te Lebbeke, met
nog andere goederen aldaar en te Opwijk ; aan
Christiana Gheerdts, weduwe van Marten van den
Huvelde, een jaarlijksch inkomen van 12 schellin
gen 6 penningen groote, tot stichting eener wekelijk-

1

Dit eerste rentboek. gevolgd van een tweede, was ons onbekend toen wij
dat van 1499 in de Gedenkschriften van den Oudheidkundigen Kring
ten jare 1901 uitgaven.
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sche mis (1455), en meer andere, wier namen men
in het Cartularium zal aantreffen.
Ten jare 1474 betaalde het begijnhof de som van
28 pond groote, uit hoofde van de goederen, renten
en andere bezittingen, door het gesticht sedert een
zestigtal jaren verkregen en van welke het de zoogezeide amortissementsbrieven niet bekomen had.
Deze goederen bestonden hoofdzakelijk uit : de
pachthoeve ten Meersche , te Lebbeke, i3 bunder
groot, waarvan 5 bunder 3 dagwand in leen werden
gehouden van het leenhof van Dendermonde ; eene
andere pachthoeve te Lebbeke, ter plaats geheeten
ten Broecke, inhoudende 5 1 /2 bunder, gedeeltelijk
ook leen, in koope verkregen van den hoogergenoemden Jan de Stickere ; een weiland te St.-Gillis,
jaarlijks opbrengende 3 schellingen groote ; andere
meerschen aldaar, een jaarlijksch inkomen opleve
rende, na afkorting der lasten, waarmede zij be
zwaard waren, van 2 schellingen 10 deniers ; twee
dagwand land te Wieze, jaarlijks opbrengende 2
schellingen 6 deniers ; de goederen nagelaten door
de begijn Margareta Boschmans, gelegen te Appels
en te Oudegem, verpacht mits de jaarlijksche som
van 4 schellingen parisis ; en eindelijk een hooiland
buiten de Brusselsche poort, hetwelk jaarlijks 12
deniers groote opbracht.
In 1516 werd er andermaal wegens de door het
begijnhof nieuw gekochte goederen eene som van
288 pond parisis betaald. Voege men daarbij de
persoonlijke inkomsten der begijnen, welke later, in
den regel, ten minste 8 pond groote 's jaars moesten
bedragen, ongeminderd de verdere aan de gemeen-
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schap bezette goederen en inkomsten, en men zal
bekennen dat hun stoffelijke toestand niets te wenschen overliet.
Het ontbrak den begijnhove ook niet aan bescher
ming vanwege de wereldlijke overheid. Op de hem
ingediende klachten vanwege de gemeenschap ver
bood Philip de Goede, bij eene charter van 26 Juni
1452, voortaan nog in 't beluik des begijnhofs, tot
ontstichting der bewoonsters en stoornis der godde
lijke diensten, met den kaatsbal te spelen of er zich
aan andere lichamelijke oefeningen over te geven,
eveneens geen linnen er meer te bleeken of er lakenramen te spannen, wat bewijst dat er toen nog aldaar
grachten bestonden. Het recht dei* begijnen om
hunne momboors, of bestuurders, te kiezen, werd
door den hertog toen mede bekrachtigd \ Bij eene
charter van denzelfden dag, in het archief niet meer
voorhanden, werden de begijnen van Dendermonde
onder de bijzondere hoede en bescherming van den
vorst gesteld, met verbod aan alwie het zijn mocht
hen, hunne onderhoorigen of bezittingen, te hinderen
of eenig hoegenaamd leed aan te doen 2 .
De goederen en inkomsten der gemeenschap wer
den beheerd door de groot-jufvrouw of meesteres,

1
2

Charter N° LIX.
« at non seulement pris sous sa protection et sauvegarde especiale les
maitresses et soeurs iludit béguinage, estant de sa fondation (?). mais
aussi leurs mombours, maisons, terres. prets, fours et biens quelconques. et ordonnó - qu'on les garde ou les faee garder et détendre de
toutes injures, violences, griefs. oppressions, molestations de force
d'armes. de puissance des lavs et de toutes aultres inquiétations ou
nouvelletées indues ». (Uit eene gebrekkige kopij dezer charter in het
archief van 't begijnhof).

—

XXV

—

onder toezicht van twee wereldlijke personen, aan
vankelijk «pensoors» geheeten, nadien «momboors»
of « proviseerders », ook weieens, zooals in 1405,
« meesters ende rectors », welke toezichters onder
de voornaamste inwoners der stad gekozen werden.
De meesteres hield hare benoeming van den bisschop
en had onder haar gezag eene medehelpster, die ook
den titel van meesteres droeg. De rekenschap werd
met de grootste zorg onderhouden.
De XV e eeuw was voor het begijnhof een voor
spoedig tijdvak, dat tot over de helft der XVI e eeuw
aanhield x . Niet alleen groeiden de bezittingen toen
alweer merkelijk aan, maar verscheidene godsdien
stige en andere stichtingen kwamen er gedurende
dit tijdvak tot stand, waaronder het H.-Geesthuis en
het Stickers-covent. Nopens het eerste dezer gestich
ten zijn ons geene bijzondere inlichtingen ter hand
gekomen. Wij weten alleen dat het reeds bestond in
1480, wanneer het, onder andere, een jaarlijksch
inkomen had van 6 grooten, krachtens een bezet, er
aan gedaan door Margriete Esschericx. Ten dage
van het jaargetijde voor de zielrust van Elisabeth
van Leeuwerghem deelde het met het Stickers
convent om eene waarde van 3 grooten wittebrood.
Het Stickers-covent werd gesticht door den priester
Jan de Stickere, den i5 Februari 1447. Alleen arme
meisjes, van goeden naam en faam, bij voorkeur die
van den bloede des stichters, werden er in opgeno
men. Het was eigenlijk, meenen wij, een onderwijs-

1

In 1566 bedroegen de gezamenlijke inkomsten van het begijnhof de som
van 203 pond 12 schellingen groote.
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gesticht , a a n w e l k s h o o f d e e n e m e e s t e r e s s t o n d
bekwaam om de kinderen het handwerk en de
grondbeginselen van het onderwijs aan te leeren.
D e i n k o m s t e n v a n d i t c o n v e n t b e s t o n d e n i n 1453 u i t
e e n e n z a k rogge s jaars, t e n laste v a n h e t b e g i j n h o f ;
u i t e e n e r e n t v a n 2 s c h e l l i n g e n g r o o t e , bezet o p e e n e
hofstede te Oordegem ; uit eene andere rent van 6
grooten op een huis in de Nieuwstraat, te Dendermonde ; uit 2 schellingen groote op een « koegars »
in de Ballonissen, en uit nog twee andere renten, ten
gezamenlijken bedrage van 3 1/2 grooten.
De stichter van t zijnen naam voerende godshuis,
n a d i e n e e n g e w o o n c o n v e n t g e w o r d e n , w a s e e n ge
l e e r d m a n , d i e r e e d s i n 1 4 2 2 d e n titel v o e r d e v a n
« magister in artibus ». Hij leefde nog in 1464 en
m o e t k o r t s n a d i e n o v e r l e d e n zijn. H e t o b i t u a r i u m
d e r O . - L . - V r o u w k e r k v e r m e l d t zijn o v e r l i j d e n o p
d e n 25 A u g u s t u s ' , t e r w i j l zijn jaargetijde i n d e k e r k
v a n t begijnhof p l a a t s h a d o p S t . - B a r t e l m e u s d a g .
Sedertdien droeg het gesticht den naam van St.-Jans-

covent 2.
Eene andere stichting van belang was die van den
p r i e s t e r J a n v a n P o l l i n c h o v e , p a s t o o r v a n ' t begijn
h o f . Bij a k t e v a n d e n 2 8 A p r i l 1531, v e r l e d e n v ó ó r
1

T

» Octavo kalendas Septembris. Obitus Magistri Johannis Stickers presbyteri necnon Johannis Stickers ac Katharine tsRoeden parentum
predicti magistri «Johannis et Egidii tsRoeden et Elisabeth sBrabanters
parentum predicti Katherineac Johanne fllie Martini de Scoudee, •>
(Obituarium der O -L.-Vrouickerh, bl. 217.)
De heer DE VLAMINCK meent dat dit uit onwetendheid gedaan werd. of
dat men den man willen vereeren heeft met van hem eenen heilige te
maken ! Hij heeft er waarschijnlijk niet op gelet dat in 't Begijnhof
van Dendermonde, zoowel als elders, ieder huis den naam van eenen
heilige draagt.
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d e s c h e p e n e n v a n D e n d e r m o n d e , s c h o n k hij a a n
' t begijnhof h e t n o o d i g e i n k o m e n o m a l l e m a a n d e n
a a n t w a a l f a r m e begijnen t w e e s c h e l l i n g e n g r o o t e t e
geven, te verdeelen tusschen die, verblijvende in de
I n f i r m e r i e e n in d e c o n v e n t e n , « t e r d i s c r e t i e v a n d e
m e e s t e r s s e n » . V o o r t s vestigde hij t e n v o o r d e e l e v a n
zijne opvolgers eene maandelijksche prove van 2
g r o o t e n , m i t s v o o r d e l a f e n i s z i j n e r ziel o p z i j n e n
s t e r f d a g e e n jaargetijde t e z i n g e n . D a a r e n b o v e n
s c h r e e f hij n o g e e n a a n t a l a n d e r e kerkelijke d i e n s t e n
voor , onder andere het donderdagsch H.-Sacra
m e n t s l o f , e n h e t dagelijksch lof t e r e e r e v a n O . L .
V r o u w , o m a l l e w e l k e t e bekostigen hij n a zijne
dood het hem toebehoorende huis in de Kerkstraat
a a n h e t begijnhof liet
O p 't v e r z o e k d e r g e m e e n s c h a p v e r n i e u w d e R o 
brecht van Croy, bisschop van Kamerijk, den i5
O c t o b e r 1543 h e t a a n d e b e g i j n e n i n 1537 v e r l e e n d e
o c t r o o i , betrekkelijk d e u i t o e f e n i n g v a n d e n g o d d e l i j k e n d i e n s t in h u n n e k a p e l , t e v e n s v e r n i e u w e n d e e n
bekrachtigende de bul van den paus Adriaan, waarbij
hun verscheidene aflaten waren toegestaan 2.
A c h t j a r e n l a t e r , d e n 6 J u l i 1551, s c h r e e f g e n o e m d e
kerkvoogd aan de begijnen nieuwe statuten voor,
w e l k e zij v o o r t a a n g e t r o u w e l i j k h a d d e n t e o n d e r 
houden. De inhoud dezer statuten, welke men verder
i n 't C a r t u l a r i u m z a l a a n t r e f f e n , is d e s t e b e l a n g r i j k e r ,
d a a r zij o v e r d e t u c h t e n d e o r d e , w e l k e i n 't begijn
hof heerschen moest, wetenswaardige bijzonderhe-

1 Charter N° XCVI.
2 ld. N" CII.
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den behelzen. Zij vangen aan met de toekentenisseil
der meesteres, welke gehouden was te wonen in de
" fermerie », en het hof te « bezorghen ende berech
ten van allen dynghen die oirboirlic zullen zyn ende
zalich den ghonen die daer binnen wonen ». Gelijk
vanouds zou zij hare benoeming ontvangen van den
bisschop, of van dezes gemachtigde. Het beheer der
goederen van 't gesticht was aan hare zorgen toever
trouwd, en er zou haar uit dien hoofde eene jaarlijksche bezoldiging van 2 pond groote , Vlaamsche
munt, worden toegekend.
De tweede meesteres stond ter benoeming van de
overste, op het advies van den pastoor en de proviseerders. Hare jaarwedde werd. bepaald op 10
schellingen groote. De verplichtingen dezer toege
voegde meesteres bestonden hoofdzakelijk in hulp
en bijstand te bieden aan de algemeene bestuurster,
met dezen verstande dat zij slechts in de afwezigheid
dezer laatste iets te zeggen of te bevelen had. Alle
drie maanden, ten minste, hadden beide meesteres
sen in ieder convent kapittel te houden, ten einde er
deze, welke den regel van het hof mochten overtre
den, te berispen.
Zonder toestemming van den bisschop, na vooraf
gaand advies van de proviseerders, werd het uit
drukkelijk verboden eenig hoegenaamd onroerend
goed van de gemeenschap te verkoopen, of renten te
laten afleggen. De eigendomsbrieven en alle andere
oorkonden moesten bewaard worden in eene dubbel
geslotene kist, van welke iedere meesteres eenen
sleutel zou hebben, zoodat de eene zonderde andere
er niet in kon. Zoo het noodig was daaruit eenig
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bescheed te nemen, dan moest de pastoor van 't be
gijnhof er bij geroepen worden. Men zou dan in de
plaats « een hanteecken of briefken sluten, inhou
dende wat bescheet ofte gheschrift dat men daer uut
ghenomen heeft » \
Vooraleer als bewoonster van het hof aanvaard te
worden, was iedere begijn verplicht gehoorzaamheid
en onderdanigheid te beloven aan de meesteressen
en den regel van het hof nauwkeurig te onder
houden. Aangegane trouwbeloften of verbintenissen,
« daer haer oft den hove eenighen last oft schoffiericheyt af commen mocht », waren redens om
haar het verblijf in het hof te ontzeggen.
Moest eene begijn, wat God verhoeden wilde,
zich zoo ergerlijk gedragen dat men verplicht was
haar weg te zenden, dan was het huis of de kamer,
door haar bewoond, ten voordeele der gemeenschap
verbeurd.
Mochten niet eerder voorgoed aangenomen wor
den dan dezulke, welke eerst gedurende zekeren tijd,
« naer die discretie van der grooter meesterssen »,
de goede manieren van het hof in een convent
geleerd hadden. Het recht, door iedere begijn als
dan te betalen, was bepaald : voor de maagden op
i

Deze voorzorg tot dc goedo bewaring der archieven was oudtijds alge
meen. en liet is daaraan te danken dat zoovele oude papieren tot ons
zijn gekomen. De belangrijkheid van liet archief des begijnliofs blijkt
genoegzaam uit liet Cartularium. Behalve verscheidene rentboeken
van de Xl\ c en XV* eeuw, bevat do verzameling, onder andere, nog
een groot gelal rekeningen van de XVI« tot de XVIIl» eeuw. ongeluk
kig met hier en daar eenige leemten, 't Is in de rentboeken dat wij liet
bestaan te Dendermonde vóór 1351 van d; familie des beroemden toon
kundige Jan tan Okegem hebben vastgesteld. Zie ons opstel in de
Gedenkschriften van den Oudheidkundigen Kring, IX, bl. 70-73 .
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6 gulden ; voor de weduwen op 2 schellingen 6
deniers groote , en voor deze die noch maagden
noch weduwen waren op 5 schellingen.
Ieder convent had voor bestuurster eene bijzon
dere meesteres. Zonder dezer machtiging mocht
geene begijn het hof verlaten ; wie dit deed moest
voor eene geheele maand thuis blijven. In de afwe
zigheid der genoemde meesteres was het den « pro
cureur », die over de in 't convent verblijvenden
gezag had.
Opstand tegen de groote meesteres, of in dezer
afwezigheid tegen de tweede, was genoeg om het hof
te moeten ontruimen, zonder iets hoegenaamd te
mogen eischen, « op de peine \an verwatenesse
ende banne ».
De stad te verlaten, zonder oorlof ; alleen naar
den molen te gaan ; met wereldlijken of geestelijken
in 't geheim bijeenkomsten te houden, zonder de
tegenwoordigheid eener medezuster ; eene andere
begijn ontvangen om samen te wonen, zonder inwil
liging der groote meesteres; zelfs vóór de eerste mis
uit den hove te gaan, zonder uitdrukkelijke toestem
ming, dit alles was op strenge straffen verboden.
Iedere begijn was verplicht tot het dagelijks lezen
der Getijden van O. L. Vrouw. Wie deze niet lezen
kon voldeed met vijftien paternosters te mettenen en
te vespers, en met zeven paternosters voor ieder
der vijf kleine Getijden. Eens ter maand was zij
gehouden hare biecht te spreken.
Het was der grootmeesteres bijzonderlijk opgelegd
te waken dat er onder de begijnen twist noch twee
dracht ontstond. Deze, die zich daaraan zouden
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plichtig maken, moesten voorbeeldig gestraft w o r d e n .
Nuttelooze boodschappen doen ; bruiloft- of ker
misfeesten bijwonen ; des a v o n d s v a n den Vasten
avond uit gaan eten ; elders vernachten of gaan
wei ken ; k r a a m v r o u w e n dienen, tenzij in den nood,
was den begijnen eveneens niet toegelaten. Dansen,
of alle a n d e r e lichte spelen w e r d e n evenmin geduld.
Het stond d e grootmeesteres evenwel vrij eene
« eerl;ycke ende tamelycke recreatie » a a n d e begij
nen toe te staan.
In h u n n e kleederdracht moesten d e begijnen toe
zien dat zij tot geene opspraak aanleiding gaven.
H u n n e schoenzolen en platijnen, of holleblokken,
mochten niet gebekt zijn, gelijk zij geen lang of
ge^ertd h a a r mochten dragen, noch langslepende
kleeren, noch die te kort w a r e n , noch kaproenen
met toten, noch handschoenen met vingerlingen,
tenzij in d e n oogsttijd.
De groot-jufvrouw moest e r acht o p nemen d a t
hare onderhoorigen evenmin hunne behaagzucht
voldeden in het dragen v a n gestijfde d u n n e doeken,
getande hemdsm o u w en , linnen halsdoeken met kra
gen en lobbekens, « kalieren », m a u w e n van « half
osset » e n dergelijke, alleen het dragen toelatende
van g r a u w e kleedingstukken, zooals d e begijnen te
Mechelen.
Als e r eene begijn k w a m te sterven had d e Infir
merie het recht d e hand te leggen o p h a a r beste bed,
met w a t daartoe behoorde, of, w a a r zulks niet
bevonden w e r d , in d e plaats 10 schellingen groote
te eischen.
In d e processiën, of godsdienstige ommegangen,
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moesten de begijnen het voorbeeld geven eener ingetogene houding. Na den optocht was het hun niet
geoorloofd ter straat te blijven en waren zij verplicht
gezamenlijk naar het hof terug te keeren. Wie ach
terbleef mocht de grootmeesteres acht dagen doen
thuis blijven. Dezelfde straf kon opgelegd worden
aan deze welke, na het luiden der avondklok, nog
niet op hunnen post waren.
In de kerk, vooral tijdens de goddelijke diensten,
moest de grootste stilzwijgendheid heerschen. Na het
H. Sacrament des altaars te hebben ontvangen
moesten de begijnen rustig in 't hof blijven en was
het hun verboden ter maaltijd, of om alle andere
redens, uit te gaan. Wie dit deed,.zonder uitdrukke
lijke toelating der meesteres, zag zich voor eene
maand allen uitgang ontzegd.
Den pastoor van 't begijnhof waren zij allen eer
bied verschuldigd. Moest deze of de meesteresse
iets bevelen, dat onbehoorlijk voorkwam, zoo moch
ten de begijnen hunne toevlucht nemen tot den
bisschop of dezes vicarissen. Te groote « frequentatie
oft visiteringhe van gheestelycke oft weerlijcke manspersoonen » in 't begijnhof moest door de groot
meesteres belet worden.
Iedere begijn, eindelijk, mocht het hof verlaten
wanneer 't haar beliefde, doch in dit geval, evenals
na hare dood, bleef het huis of de kamer, door haar
bewoond, het eigendom van 't begijnhof.
Zooals uit deze statuten blijkt, was het doel der
geestelijke overheid inzonderheid vrede en eendracht
te doen heerschen in 't begijnhof. Een strengere
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regel, zooals in de kloosters, kon aan de begijnen niet
worden opgelegd '.
De tweede helft der XVI e eeuw was een noodlottig
tijdvak voor het begijnhof. Evenals die van St.-Gillis
en van den Nouburg, van de abdij van Zwijveke en
het klooster der Brigittinen, werd de kerk ten jare
1579 door de geuzen in brand gestoken. De huizen
der begijnen werden geplunderd en verwoest en het
was eerst in 1584, nadat de stad onder de gehoor
zaamheid des konings was teruggebracht, dat de
rechts en links gevluchte begijnen konden terug
keeren \ Wat er intusschen met de goederen der
gemeenschap gebeurde, leert ons eene beslissing van
het magistraat der stad Dendermonde, hieronder uit
het resolutieboek van 1574-1616 overgeschreven 3 .
1

Nieuwe statuien werden aan het begijnhof voorgeschreven door Z. H.
Delebecque, bisschop van Gent. den 30 November 1852. Zij zijn ver
deeld in XVI hoofdstukken en werden, met eene Inleiding, ten jare 1892
gedrukt bij II. van der Schelden, te Gent, onder den titel : Statuten of
Regel van het Begijnhof te Dendermonde, 84 bl., 16°.

2

Het moet wel zijn dat vele huizen nog in de eerste jaren der XVII* eeuw
niet waren heropgebouwd, aangezien op het plan van Sa n d h k u s het
begijnhof bijna onbebouwd voorkomt. Wij hebben, inderdaad, in de
rekeningen het bewijs gevonden dat er in den geheelen loop der
gemelde eeuw talrijke nieuwe huizen bijkwamen. De Infirmerie was
herbouwd in 1566 en kostte 270 pond 15 schellingen 3 grooten.
Nog in 1807 was het begijnhof niet teenemaal afgesloten.

3

» Alzo men bevonden heeft dat de gheestelvcke persoonen veriaeten
hebben zowel haerl. domicilie als het ghebruyck van de gheestelvcke
goedinghen, duer zeker misverstandt. waerdeure dat de voors. goedinghen ghedestineert tot haerl. ghebruyck nu vague ende zonder
ördre ligghen ende by nyemand ghebruyct en worden, daerbij dat
volcommen wordt d'intentie vande donateurs, maer ghebruyckt hij een
yeghelycken, accepteur oft pachter, tzynder contemplatie, soe eyst dat
burchmeester ende scepenen vande stede van Dendremonde ghecommiteert hebben ende committeren by desen den eersamen Romeyn
Kechout, onsen medegheselle in wette, ende Guillaume van der Varent,
ons dies heml. betrauwende, omme te nemen inventaris van alle de
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Het liep aan tot het einde der XVI e eeuw eer de
kerk uit hare puinen heroprees. De stad verleende
daartoe in 1602 een hulpgeld van 5 pond groote
Voorts zal men zien in het Cartularium dat een deel
der opbrengst van drie riddertienden te Opwijk,
waarmede de begijn Katelijne de Keyser het begijn
hof in 1606 begiftigde, werd aangewend tot « repara
tie of reedilicatie van den achtersten couvente ».
In ditzelfde jaar, den 2 Augustus, bekrachtigden
Albert en Izabella de voorrechten van het begijnhof,
er aan verleend door Philip den Goede, hertog van
Burgondië, in 1452. Nu begon er voor het gesticht
een nieuw leven, dat de geledene rampen weldra
deed vergeten. Dank aan eenige nieuwe bezetten,
kon men met de inkomsten het nog onvoltrokkene
ten uitvoer brengen, den geroofden tempel van het
noodige voorzien en de behoeftige en niet genoeg
zaam gedoteerde begijnen ter hulp komen.

1

goedinghen, renten bcset of onbeset, landen, cheynsen. hoerlycheden
tanderen ghebruyct ende boseten glieweest hebbende binnen dese
stede ende lande van Dendremonde bij gheestelicke personen, vande
welcke int particulier niet voorsien en es. ende bij goede specificatie
dezelve te stellene ende redigierene by ghescrifte de goedinghen danof
de hueringhe gheexpireert es, te verhuerene ter plaetsen daer die
gheleghen zijn, met bernen van kceisscn, de meeste daerover biedende
de naoste wesende, midts stellende souttisanten zekere, ende danof den
ontfanck te nemene zo wel van tachterheyt als van de naerloopende
toecommende jaeren. omme de penninghen danof commendc gheemployéei t te worden tot sus'entatie e/ de alimentatie van de voorn,
gheestelicke persoonen, houdende de pc.rtije van de qcneraele Staeten,
ende het surplus, indien daer eenich es, daer ende zo men bevinden zal
to behooren tot oorbore van de generaliteyt. »
(Stedelijk archief.)
- Betaelt aen de meesteresse van den bcgynhove deser stede over tgone
homlie len toegheleyt is geweest tot hulpe van de reedilicatie van
heurlieder geruyneerde kerke, v lib. gr. »
(Stadsrekening over 1602-1603.)
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Door Jacob Boonen, bisschop van Gent, werden
den 16 September 1621 enkele wijzigingen aan de
statuten toegebracht. Weduwen, noch andere we
reldlijke personen, zelfs jonge dochters, geenen zin
hebbende om begijn te worden, zouden voortaan
ten hove, zonder oorlof van den bisschop , hun
verblijf mogen vestigen. Wie geene 8 pond groote
inkomen had kon in het vervolg als begijn niet meer
aanvaard worden. De rekening der inkomsten en
uitgaven moest alle drie jaren, ten minste, worden
overgelegd.
Het is ons uit de rekeningen en andere papieren
gebleken dat de begijnen er eene boerderij op na
hielden, en zelfs voor hun persoonlijk gebruik bier
brouwden. Ingevolge eene overeenkomst met de
ontvangers der stedelijke accijnzen betaalde men uit
dien hoofde eene jaarlijksche vergelding van 28 pond
groote, in 1760 verminderd tot 24 pond
Die brou
werij bestond waar later het huis der fondatie Verpletsen gebouwd werd.
De voornaamste weldoener van 't begijnhof in de
XVII c eeuw, wiens naam thans nog erkentelijk her
dacht wordt, was Frans van der Nimmen, de stichter
van het Covent der acht Blijdscliappen. Gesproten
uit eene Dendermondsche familie 2 , van welke men

1

- Gheconsidereert dat het begijnhof merckelyck vermindert ia, alsmede
datter mcnighvuldighe begyntjens zijn. dewelcke geen ofte weynigh
bier op en doen. gheconsidereert de abondantie van thé, dewelcke op
den hove gheconsommeert wordt. »
(Resolutieboek der Schepenen, 1754-1766, bl. 111,
in 't stedelijk archief.)
! Zie o a. onze Généalogie de la familie Van Langenhove. in de Gedenk
schriften tan den Oudheidkundigen Kring.
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Het liep aan tot het einde der XVI e eeuw eer de
kerk uit hare puinen heroprees. De stad verleende
daartoe in 1602 een hulpgeld van 5 pond groote
Voorts zal men zien in het Cartularium dat een deel
der opbrengst van drie riddertienden te Opwijk,
waarmede de begijn Katelijne de Keyser het begijn
hof in 1606 begiftigde, werd aangewend tot « repara
tie of reedificatie van den achtersten couvente ».
In ditzelfde jaar, den 2 Augustus, bekrachtigden
Albert en Izabella de voorrechten van het begijnhof,
er aan verleend door Philip den Goede, hertog van
Burgondië, in 1452. Nu begon er voor het gesticht
een nieuw leven, dat de geledene rampen weldra
deed vergeten. Dank aan eenige nieuwe bezetten,
kon men met de inkomsten het nog onvoltrokkene
ten uitvoer brengen, den geroofden tempel van het
noodige voorzien en de behoeftige en niet genoeg
zaam gedoteerde begijnen ter hulp komen.
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goedinghen, renten beset of onbeset, landen, cheynsen. hoerlyclieden
tanderen gliobruyct ende boseten g'.ieweest hebbende binnen dese
stede ende lando van Dendremonde bij glieestelicke personen, vande
welcke int particulier niet voorsien en es. ende bij goede specificatie
dezelve te stellene ende redigierene by ghescrifte de goedinghen danof
de hueringlie gheexpireert es, te verhuerene ter plaetsen dacr die
gheleghen zijn, met bernen van kceissen, de meeste daerover biedende
do naoste wesende, midts stellende soutiisanten zekere, ende danof den
ontfanck te nemene zo wel van tachterheyt als van de naerloopende
toecommende jaeren, omme de penninghen danof commcnde gheemployéert te worden tot sus'entatie ei.de alimentatie van de voorn,
gheestelicke persoonen, houdende de partije van de qeneraele Slaeten,
ende het surplus, indien daer eenich es, daer ende zo men bevinden zal
to behooren tot oorbore van de generalitevt. »
(Stedelijk archief.)
« Betaelt aen de meesteresse van den bcgynhove deser stede over tgone
hemlie len toegheleyt is geweest tot hulpe van de reedificatie van
heurlieder geruyneerde kerke, v lib. gr. »
(Stadsrekening over 1602-1603.)
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Door Jacob Boonen, bisschop van Gent, werden
den 16 September 1621 enkele wijzigingen aan de
statuten toegebracht. Weduwen, noch andere we
reldlijke personen, zelfs jonge dochters, geenen zin
hebbende om begijn te worden, zouden voortaan
ten hove, zonder oorlof van den bisschop , hun
verblijf mogen vestigen. Wie geene 8 pond groote
inkomen had kon in het vervolg als begijn niet meer
aanvaard worden. De rekening der inkomsten en
uitgaven moest alle drie jaren, ten minste, worden
overgelegd.
Het is ons uit de rekeningen en andere papieren
gebleken dat de begijnen er eene boerderij op na
hielden, en zelfs voor hun persoonlijk gebruik bier
brouwden. Ingevolge eene overeenkomst met de
ontvangers der stedelijke accijnzen betaalde men uit
dien hoofde eene jaarlijksche vergelding van 28 pond
groote, in 1760 verminderd tot 24 pond
Die brou
werij bestond waar later het huis der fondatie Verpletsen gebouwd werd.
De voornaamste weldoener van 't begijnhof in de
XVI I e eeuw, wiens naam thans nog erkentelijk her
dacht wordt, was Frans van der Nimmen, de stichter
van het Covent der acht Blijdschappen. Gesproten
uit eene Dendermondsche familie 2 , van welke men
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« Gheconsidereert dat liet begijnhof merckelyck vermindert ia. alsmede
datter menighvuldighe begyntjens zijn, dewelcke geen ofte weynigh
bier op en doen, gheconsidercert de abondantie van thé, dewelcke op
den hove gheconsommeert wordt. «
(Resolutieboek der Schepenen, 1754-17G6, bl. 111,
in 't stedelijk archief.)
! Zie o a. onze Généalogie de la familie Van Langenhove. in de Gedenk
schriften van den Oudheidkundigen Kring.
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in de 0.-L.-Vrou\vkerk nog herinneringen aantreft
w a s hij o m t r e n t i 5 g 4 A n t w e r p e n g a a n b e w o n e n ,
a l w a a r hij g e d u r e n d e t w e e e n d e r t i g jaren i n 't kasteel
dier stad het beroep van apotheker uitoefende. Hij
trad er driemaal in den echt : i° met Maria Rosseau,
2° met Digna van Mockenborch en 3° met Anna
Sneeuwaters. Uit het tweede huwelijk waren twee
zoons en drie dochters gesproten : Jan, die Minder
b r o e d e r w e r d ; F r a n s , licentiaat i n b e i d e d e r e c h t e n ;
t w e e C a t h a r i n a ' s e n e e n e M a r i a , a l l e vijf i n 1625
r e e d s o v e r l e d e n . D e n o u d e r d o m v a n i n d e zestig
j a r e n h e b b e n d e b e r e i k t , besloot hij m e t z i j n e d e r d e
v r o u w z i c h i n zijne g e b o o r t e s t a d t e k o m e n n e d e r z e t 
t e n . T e d i e n e i n d e w e n d d e hij z i c h tot d e n b i s s c h o p
v a n G e n t , m e t het v e r z o e k zijne w o n i n g t e m o g e n
vestigen i n het begijnhof. D e z e g u n s t w e r d h e m d e n
2 6 S e p t e m b e r 1625 t o e g e s t a a n .
O n m i d d e l l i j k d a a r o p gaf V a n d e r N i m m e n g e v o l g
a a n zijn v o o r n e m e n , i n het b e l u i k d e s begijnhofs e e n
gesticht a a n t e leggen, w a a r t o e hij r e e d s bij v o o r b a a t
eene hem toebehoorende pachthoeve te Lebbeke,
met acht bunder land, geschonken had. Na vooraf
gaandelijk deswege, den 28 Mei 1626, van Philip IV,
koning van Spanje, het vereischte octrooi te hebben
b e k o m e n , v e r s c h e e n hij d e n 6 J u l i 1 6 2 7 v ó ó r a m m a n
en schepenen van Dendermonde en stelde er de
v o o r w a a r d e n v a s t , o p w e l k e hij w i l d e d a t h e t ge
sticht, t e r e e r e d e r a c h t B l i j d s c h a p p e n v a n O . L .
V r o u w , z o u w o r d e n i n g e r i c h t . H e t w a s b e s t e m d tot

1

Eene koperen plaat, namelijk, de stichting vermeldende van de echtgenooten Vernimmen-Van Langenhove, ouders van Frans.
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het eeuwigdurend onderhoud van acht a r m e begij
nen, bij voorkeur toebehoorende tot d e familie v a n
den stichter e n welke den ouderdom van ten minste
achttien jaren moesten bereikt hebben. Aan d e groot
meesteres en d e n pastoor van het begijnhof, te zamen
met dien v a n Lebbeke, k w a m het recht toe hen te
aanvaarden. Vooraleer bepaald in het gesticht te
mogen blijven moesten zij twee jaren proeftijd uit
doen. E e n e hunner, ofwel alle andere begijn, a a n 
geduid d o o r d e n pastoor e n d e meesteressen, zou
over d e zeven andere gezag voeren en alle jaren,
omtrent Lichtmis, d e rekening v a n h a a r beheer heb
ben over te leggen.
T e r bekostiging van het huis, moetende dienen tot
zetel des gestichts, schonk V a n d e r N i m m e n eenen
meersch, ter grootte v a n zeven d a g w a n d , gelegen te
Denderbelle. Zoo d e verkoopprijs v a n dit goed niet
toereikend w a s o m het gebouw te voltrekken, w a s
het zijn wil e n begeerte d a t het ontbrekende, zoo hij
k w a m te sterven, uit zijne nalatenschap zou gekwe
ten w o r d e n .
De edelmoedige m a n deed echter nog meer. In
d e r d a a d , het blijkt uit d e akte v a n den 6 J u l i 1627
d a t hij ook het inwendige van het convent van den
noodigen huisraad voorzag, w a a r o n d e r verscheidene
schilderijen , drie zilveren bekers en lepels , een
ebbenhouten crucifix, een bed met d e toebehoorten,
eene schapraai, koperen e n tinnen kandelaars, vier
Spaansche stoelen , eene uittrekkende tafel , enz.,
alsmede eene houten kist, met ijzeren banden besla
gen, in welke d e octrooibrieven v a n het gesticht e n
andere daartoe behoorende papieren zorgvuldig

—

xxxvm

—

moesten bewaard blijven. Daarenboven begiftigde
hij het convent met eenige boeken, waaronder een,
door hem geschreven, over de acht Blijdschappen
van O. L. Vrouw \ alsmede met zijn « conterfeytsel»
en dat zijner echtgenoote 1 , aan het begijnhof
eene jaarlijksche rent verzekerende van 4 pond 11
schellingen 8 grooten, tot stichting eener wekelijksche
mis, welke door de dochters van het convent moest
bijgewoond worden. Zoolang hij leefde bleef hij met
eene vaderlijke zorg de geestelijke en stoffelijke be
langen van het huis waarnemen. Men noemde het
gesticht daarom ook voortaan het Vaders-covent.
Ook de vrouw van Frans van der Nimmen her
dacht het begijnhof bij eene door haar eigenhandig
geschreven akte, onder dagteekening van den i5
Februari 1637, bij welke zij aan het gesticht een
jaarlijksch inkomen gaf van 23 gulden, voor eene
fondatie ter eere van den Zoeten Naam Jesus.
In den gevel van het huis, door Van der Nim
men gebouwd, werd onder een halfverheven beeld
werk, voorstellende de Boodschap des Engels aan
Maria, het volgende gedenkschrift gebeiteld :
1

2

Dit Hs. is bewaard gebleven. Het beslaat 294 blz. kl. 4o en geeft op de
eerste bladzijde te lezen : Desen Boeck behoort toe het Convent van
de acht blijschappen van de H. en de Ghebenedijde Moeder en de
Maghet Maria. Franchois van der Nimmen, anno 1626. Bidt voor de
siele. Amen.
« Item het conterfeytsel van myne huvsvrouwe saliglier ende oick myn
conterfeytsel begheere dat se alle beyde altoes sullen blyven in tselve
convent.» — Totin dezen laatsten tijd bleven die twee geschilderde
beeltenissen eerbiedig in het gesticht bewaard. Die van Frans van der
Nimmen hangt tegenwoordig in het oudheidkundig Museum dezer
stad. terwijl het portret van Anne Sneeuwaters. in kunstopzicht verre
weg het verdienstelijkste, de woning versiert van den heer advocaat 0.
Schellekens, die het eerste aan de stad ten geschenke heeft gegeven.
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FRANCHOIS VAN NIMMEN HEEFT DIT
TCONVENT

GEFVN-

DERT TR EERE GODS
EN DE VIII BLYSCHAPPEn
VAN

H. MOEDER EN

MAGHET MARIA
A° l 6

26.

De stichter van dit convent overleed in vergevor
d e r d e n o u d e r d o m d e n 8 M e i 1643 e n w e r d d o o r
zijne e c h t g e n o o t e A n n a S n e e u w a t e r s i n h e t g r a f
gevolgd den i3 December 1644.
E e n vijftigtal j a r e n l a t e r b l e k e n d e i n k o m s t e n v a n
het V a d e r s - c o n v e n t , t e n g e v o l g e v a n d e n o o r l o g ,
o n v o l d o e n d e t e z i j n o m d e n w i l d e s s t i c h t e r s i n zijn
geheel u i t t e v o e r e n . D e t o e n m a l i g e o v e r s t e d e s b e gijnhofs w e n d d e z i c h d a a r o m t o t d e n b i s s c h o p , t e n
e i n d e h e t getal begijnen i n d i t gesticht tijdelijk t e
mogen verminderen , welk verzoek den 3o Mei
1698 werd toegestaan.
H e r h a a l d e m a l e n in d e n l o o p d e r X V I I e eeuwh a d het begijnhof m o e i l i j k h e d e n u i t t e s t a a n m e t d e
stedelijke r e g e e r i n g , u i t h o o f d e v a n d e krijgslasten,
waarmede men het bezwaren wilde. Zich steunende
op de eeuwenoude er aan verleende voorrechten,
vrijdom medebrengende van dergelijke lasten, waren
d e meesteressen d a a r t e l k e n s t e g e n o p g e k o m e n . I n
1576 w a s h u n d i t v o o r r e c h t n o g m a a l s bij e e n v o r s t e 
lijk s c h r i j v e n e r k e n d g e w o r d e n . D i t belette e c h t e r
n i e t d a t h e t b e s t u u r v a n h u n n e k l a c h t e n g e e n e reke
ning hield, weshalve de bisschop van Gent, Antoon
T r i e s t , z i c h d e z a a k d e r begijnen t e r h a r t e t r o k e n i n
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1635 e e n b e r e d e n e e r d v e r t o o g a a n d e n S t a a t s r a a d
indiende om te bewijzen dat de begijnhoven, wat de
krijgslasten betreft, m e t d e k l o o s t e r o r d e n m o e s t e n
gelijk gesteld w o r d e n \
Of deze tusschenkomst van den bisschop een goed
gevolg h a d m e e n e n w i j t e m o g e n betwijfelen ; i m 
m e r s i n 1 6 6 9 d w o n g m e n h e t begijnhof a n d e r m a a l
e e n z e k e r getal b e d d e n t e l e v e r e n t e n b e h o e v e d e r i n
d e s t a d l o g e e r e n d e krijgslieden. D e m e e s t e r e s v e r 
h a a s t t e z i c h d a a r t e g e n i n b e r o e p t e g a a n bij d e n
Raad van Vlaanderen, die haren eisch inwilligde,
z o o d a t h e t hof d e s w e g e , a l t h a n s g e d u r e n d e e e n
dertigtal jaren, niet meer verontrust werd.
E e n e r a m p , bij h e t v o o r g a a n d e n i e t t e vergelijken,
t r o f d e g e m e e n s c h a p i n 1 7 0 6 , bij d e beschieting d e r
s t a d d o o r d e V e r b o n d e n e n , o n d e r h e t bevel v a n d e n
Engelschen generaal Churchil, broeder van den her
tog v a n M a r l b o r o u g h . T i e n d a g e n e n tien n a c h t e n
l a n g v l o g e n d e b o m m e n , d e h o u w i t s e n e n d e gloeien
d e kogels o v e r d e h u i z e n e n r i c h t t e n e r a l o m b r a n d

1

Zie dit stiili in 't Cartularium. N° CXXXIV. — Dat, in het oog der
regeering, do begijnhoven van krijgslasten vrij waren, blijkt uit den
volgenden brief van de aartshertogen aan liet stedelijk bestuur van
Leuven :
» Les archiducqs etc.
» Chers et bien amez, les maistresses et bégines du beginage de
Louvain nous ont représenté que ces jours passés vous leur auriez
biletté un soldat de la compagnie de nostre garde avec sa femme et
enfants et suitte, ce qu'estant contre nostre intention. Nous vous
ordonnons de au plus tost les en retirer et faire accomoder ailleurs,
tenans doresnaiant ledit beginage exempt de semblables logements, aiin
que ces religieuses puissent vaquer avec repos aux exercices de leur
profession. A tant etc.
» De Bruxelles le seiziesme de Janvier XVI c six. »
(Kopij in 't archief van het Begijnhof.)
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en vernieling aan. Eene der eerste bommen viel op
h e t begijnhof, i n het a c h t e r h u i s v a n J o a n n a S a n n e n s ,
m o e i v a n d e n k r o n i e k s c h r i j v e r ANNE , d i e o v e r d e z e
beschieting v a n D e n d e r m o n d e i n u i t g e b r e i d e bijzon
derheden treedt. Het klooster van de Zwarte Zusters,
vijf h u i z e n o p d e G r o o t e M a r k t , d r i e i n d e S c h e l d e s t r a a t e n t w e e i n d e Dijkstraat, b r a n d d e n t e n g r o n d e
a f , t e r w i j l , n a a r d e getuigenis v a n d e n e v e n g e n o e m 
den aanteekenaar, er weinig huizen in de stad over
bleven, welke niet beschadigd waren
V e r g e l e k e n m e t d e s c h a d e , d o o r d e a n d e r e gestich
ten ondergaan, mochten de begijnen zich nog gelukkig
a c h t e n e r z o o g e n a d i g t e zijn v a n a f g e k o m e n . Alleen
de woningen van een tiental hunner hadden, volgens
s c h a t t i n g , e e n v e r l i e s g e l e d e n v a n 2 4 7 p o n d 12 s c h e l 
lingen 1 0 g r o o t e n , w e l k v e r l i e s , m e t i n w i l l i g i n g v a n
d e n bisschop, v o o r e e n d e r d e u i t d e g e l d m i d d e l e n
der Infirmerie vergolden werd.
Evenals de nonnen van Zwijveke, de Benedict i n e n , d e Brigittinen e n d e T h e r e s i a n e n , w a r e n d e
m e e s t e begijnen g e d u r e n d e d i e r a m p v o l l e d a g e n n a a r
elders gevlucht. Eerst na de overgaaf der stad, den
5 S e p t e m b e r 1 7 0 6 , k e e r d e n zij n a a r h e t h o f t e r u g ,
d e n H e m e l a f s m e e k e n d e o m v a n v e r d e r e lotgevallen
bevrijd te wezen 2.
Middelerwijl waren door bisschop Triest aan de
1

Dit blijkt inderdaad uit oene omstandige opgaaf der verliezen, door dit
bombardement veroorzaakt, opgemaakt door de gezworen prijzers der
stad, Jan Cool en Jan de Bruyne, in Juli en Augustus 1706.

2

Negen jaren te voren, in de maand September 1697, had men het
kostelijkste kerksieraad naar Antwerpen gestuurd, uit vrees voor de
nadering van den vijand.
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begijnen eenige bijgevoegde statuten voorgeschreven,
ten einde « alsoo te beter te voorderen hunder eyghen
sielen salicheyt, stichtinghe van hunnen evennaesten
ende welvaert van den hove ». Vooral op het einde
der XVII e en in 't begin der XVIII e eeuw was het
getal begijnen op eene aanzienlijke wijze vermeer
derd. In 1685 waren er zóóveel dat de plaats ontbrak
om ze te huisvesten. De meesteressen wendden
zich derhalve tot den bisschop, opdat hij aan de
wereldlijke bewoonsters , andere dan deze welke
zich tot den begijnelijken staat bestemden, bevelen
zou het hof te ontruimen. Zooveel te meer drongen
zij daarop aan, dewijl het magistraat van Dendermonde herhaaldemaal daaromtrent zijn misnoegen
had uitgedrukt. De bisschop teekende het gevraagde
bevel, tevens verbiedende voortaan nog alleen be
gijnen in het hof te aanvaarden, zonder zijne toe
stemming. In 1692 waren erin het hof i5o begijnen,
terwijl eene lijst van 1702 er 23o opgeeft. Twee jaren
later werd aan 90 inwoonsters van het hof het poor
terschap verleend, waarvoor, « bij moderatie », de
som van 16 pond groote werd betaald. Het gewoon
poortersrecht bedroeg anders 4 pond.
Men weet dat in 1745 de stad, na eene belegering
van vier en twintig uren, in handen viel van den
koning van Frankrijk. Ingevolge de bepalingen der
overgave werden al de klokken der bidplaatsen, be
nevens het gouden, zilveren en koperwerk, aldaar
aanwezig , ten voordeele der vorstelijke schatkist
aangeslagen. Hunne waarde moest in klinkende
penningen worden opgebracht. Het aandeel, door
het begijnhof te betalen, bedroeg de som van 100
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ducaten, welke den 2 0 Augustus deszelfden jaars
gekweten werd.
Zoo naderde men, na een nieuw vredevol tijdvak,
gedurende hetwelk de begijnen in voorspoed vereenigd bleven, het einde der XVIII e eeuw, in de
geschiedenis onzes vaderlands met bloedige letteren
aangeteekend. De nederige dienaressen des Heeren,
onbewust van wat er buiten hunne omgeving voor
viel, zouden weldra de ervaring opdoen van wat de
Fransche republiek, onder den schijnschoonen kreet
van : « Vrijheid, Gelijkheid en Broederlijkheid », in
haar schild voerde. Het lag in hare besluiten alle
kloostervereenigingen af te schaffen ; de godsdienst
moest totaal worden uitgeroeid.
In de belasting van 8 0 0 , 0 0 0 livres, waarmede de
stad en het Land van Dendermonde in 1795 werden
aangeslagen, bedroeg het aandeel van't begijnhof de
beduidende som van 10,000 livres. De pastoor en de
groot-jufvrouw moesten persoonlijk ieder 1,000 livres
opbrengen. Aan tegenstand viel er ditmaal niet te
denken ; vruchteloos nog eeuwenoude voorrechten
in te roepen.
Het valt in ons bestek niet de staatkundige gebeur
tenissen van dien tijd, zoo noodlottig voor ons land,
zelfs in breede trekken, af te schetsen. Genoeg zij het
te zeggen dat de wet van den 5 Frimaire VI (25 No
vember 1797), waarbij alle geestelijke en wereldlijke
gestichten, ten doel hebbende het openbaar onderwijs
of den bijstand der behoeftige zieken, op het begijnhof
van Dendermonde werd toegepast. De goederen van
het gesticht gingen over tot de burgerlijke godshuizen,
gelukkig nog voor de begijnen dat zij niet, als de
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eigenlijke kloosterzusters, op straat werden gezet.
Door de benoeming van de gewezen groot-jufvrouw,
Catharina Landuyt, als bestuurster der Infirmerie,
welke behouden werd, met eene jaarwedde van 160
livres, legde de commissie der godshuizen jegens
haar en de overige begijnen, thans eenvoudig citoyennes geworden, eene zekere toegevendheid aan den
dag. Mits betaling van eenen onbeduidenden huur
prijs werden haar de kerk en de meeste woningen
van het beluik ten gebruike toegewezen 1 ; doch
andere wederwaardigheden stonden hen nog te
wachten. Naarmate de republiek in hare aangevan
gen taak voortging, verdubbelden de maatregelen
van vervolging tegen alwie niet slaafsch en gedwee
vóór haar in het stof knielde.
Den 14 Mei 1797 werd, op last van het hoogere
bestuur, de kerk van het begijnhof gesloten, en den
22 September deszelfden jaars ontvingen de bewoon
sters van het hof bevel, het geestelijk kleed af te
leggen. Wie er zich nog op straat mede vertoonde
werd aangehouden en in de gevangenis gesleurd.
Geen wonder dat een groot getal begijnen naar het
ouderlijke dak terugkeerden. Eerst den 11 Januari
1800, na het uitwoeden van het Schrikbewind, werd
de kerk tot de uitoefening van den goddelijken dienst
weder opengesteld.

1

In lfK)7 brachten 23 huizen van het hof, aan de begijnen verhuurd, de
som op van fr. 746.66, zij gemiddeld voor ieder huis fr. 32.-16. Van de
kerk, het pastoreel huis, de woning der bestuurster en van de
conventen, is er in de rekening van gemeld jaar geene spraak. De
brouwerij was verhuurd aan zekeren J. T. Heyndrickx, mits de som
van 30 fr.
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Er was een oogenblik spraak geweest dat de Staat
z i c h v a n d e bezittingen d e s begijnhofs z o u h e b b e n
m e e s t e r g e m a a k t . I n d i t g e v a l z o u h e t b e l u i k , gelijk
d e afgeschafte kloosters, w e l k e d e s t a d i n h a r e n
schoot telde, openbaarlijk verkocht geworden zijn.
D e b u r g e r l i j k e g o d s h u i z e n b l e v e n e c h t e r i n h e t bezit
van de goederen der gemeenschap gehandhaafd.
G e d u r e n d e r u i m e e n e h a l v e e e u w b l e v e n d e begij
n e n a l d u s a f h a n k e l i j k v a n het b e s t u u r d e r b u r g e r l i j k e
godshuizen, toen deze bij koninklijk besluit van 26
D e c e m b e r 1865 g e m a c h t i g d w e r d e n h e t b e l u i k d e s
begijnhofs, m e t a l d e d a a r o p s t a a n d e g e b o u w e n , a a n
eenen weldoener der godvruchtige dochters, den heer
Frederik van der Brugghen-de Naever, grondeigenaar
te Gent, mits de som van fr. 170,027, te verkoopen.
S e d e r t d i t tijdstip g i n g d e a l o u d e v e r e e n i g i n g , d o o r
geene b a n d e n m e e r a a n officieële m e e s t e r s g e h e c h t ,
eene nieuwe toekomst te gemoet.

II.
KERK VAN HET BEGIJNHOF.
KUNSTVOORWERPEN.
GENAARDIGE

—

GEBRUIKEN.

INFIRMERIE OF
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HET KRANKHUIS. — KAPELLEN
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KOSTERIJ.
BEELDEN.
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—
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SCHOOI,. — DE FONDATIE VEUPLETSEN.

Er bestaat over den oorsprong der begijnhofkerk
eene legende, in Het Leven van de H. Begga, bene
vens een kort begryp van 't leven der \alige beggyntjens, gedrukt te Antwerpen in 1711, volgenderwijze
te schrift gesteld :
« Te Dermondeis in't jaer 1223 eerst eene capelle
» gemaekt, die tegenwoordigh nog het ouclt Beggyn» hof wordt genoemt; maer als het nieuw door
» brandt, oorloge of andersins soo te niet is gegaen,
» dat de beggyntjens 'nog choor nog kereke, of iets
» sulx om den goddelijcken dienst te doen, en had» den, nog geld gevonden wierdt om deselve we» derom op te maken, heeft Godt door een wonder
» mirakel daerin voorsien, gelijk als volght :
» Daer syn twee schippers met hun schip vol
» gesaegt en gereed gemaekt hout, om de timmeragie
» op te rechten, langs de riviere aen 't huys der beg» gynen aengekomen, dewelke, sonder gevraegt te
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sijn, hebben begost het schip te ontlasten, seggende :
ontfanght d e n zegen blydelijk, nog e n sijt o m d e n
prys niet ongerust; als wij sullen wederkeeren sullen wij samen wel overeen komen. Dewelke nog
te komen zijn ; nog niemand die leeft heeft connen
achterhaelen v a n w a e r zy q u a m e n of w a e r zy verd w e n e n zijn.
» Welke onverwagte gifte, o m haer onbedorven» heyd, ofte o m soo te seggen eeuwigduerendheyd, te
» prysen is ; mits dat i n thout geen w o r m e n kompt.
» en gelyk d o o r den regen e n lanckheyt v a n tyden
» alle dingen bederven, soo blyft niettegenstaende
» desen b o u w tot nog toe synen vollen stand houden,
» tgene s y ook voor een mirakel houden e n voor
» sulckx aen alle d e naercommende beggyntjens voor
» eene sekere sake vertellen ».
In hoeverre deze legende o p historischen grond
berust zullen wij m a a r liefst onverlet laten.
Wij hebben gezien d a t d e oorspronkelijke k e r k t e n
jare 1579 d o o r d e geuzen in brand gestoken w e r d . H e t
is jammer dat d e rekeningen ontbreken die o n s over
hare herbouwing zouden hebben kunnen inlichten.
N u weten wij niet anders d a n dat d e tegenwoordige
bidplaats d e n 27 October 1599 door Mgr. D a m a n t ,
bisschop v a n Gent, w e r d ingezegend. De kerk moest
toen evenwel nog niet voltrokken zijn, aangezien d e
stad nog in 1602 een hulpgeld verleende tot h a r e
« reedificatie ». Zooals d e lichtteekening, welke dit
boek versiert, te zien geeft, is zij o p verre n a geen
kunstgebouw.
I n 1687 werden e r a a n d e kerk belangrijke her
stellingswerken uitgevoerd. I n 1700 w a s zij nog niet
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gewelfd , waardoor de begijnen des winters aan
groote koude en des zomers aan eene onverdragelijke
hitte waren blootgesteld. Om hierin te voorzien
wendden de meesteressen zich tot den bisschop, ten
einde het beheer van de inkomsten der Infirmerie te
mogen scheiden van dat der goederen van de kerk,
en door dezen maatregel giften te haren voordeele
uit te lokken. Wat deze opbrachten werd tot de her
stelling des gebouws aangewend.
De sacristij onderging eenige verandering in 1838.
De toren werd vernieuwd in 1884. In den vergul
den bol onder het kruis ligt eene strook perkament
met het volgende gedenkschrift :
ANNO D N I 1884, DIE 3L MAII,
GLOBUS ET GALLUS ECCL. BEGINAGII
DE NOVO DEAURATI, REPOSITI FUERUNT.
R. D. DESIDERIO MASSOT , PASTORE,
F. DE BOCK, MAGISTRA, M. J.
VAN UYTFANCK, SOCIA.
De kerk bestaat uit slechts éenen beuk, aan wiens
uiteinde men het koor heeft, met twee uitspringende
kapellen voor de zijaltaren. Deze zijn toegewijd aan
O. L. Vrouw en den H. Alexis.
Het hoogaltaar is het werk van den verdienstelijken
Gentschen beeldhouwer J.-B. VAN HELDF.RBERGH,
die deswege, volgens overeenkomst, den 24 Maart
1700 de som van 56 pond groote ontving. Het werd
in 1764 d o o r d e n beeldhouwer HENDRIK REVAUX
hersteld.
In het koor, van weerszijden het hoogaltaar,
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bemerkt men de beelden van de H.H. Petrus en
Paulus; verders , omhoog aan de wanden , vier
medaillons , met Latijnsche spreuken uit de H.
Schrift, en rondom , beneden, tien witmarmeren
ingelijste steenen, met de namen der sedert i85o
afgestorvene pastoors, groot-jufvrouwen en begijnen.
Twee andere steenen, rechtover elkander geplaatst,
zijn bestemd om de namen te bevatten der weldoe
ners van het begijnhof en van afgestorvene leden der
sodaliteit van den H. Franciscus.
Het linker zijaltaar is versierd met de beelden van
O.L. Vroujp en de H. Begga; dat ter rechterzijde met
de beelden van den H. Alexis en de H. Agatha.
Beide altaren zijn in denzelfden stijl van het hoog
altaar.
De eikenhouten gebeeldhouwde communiebank,
alsmede de boiseering der zijkapellen , met twee
bisschoppelijke wapens en ander snijwerk bekleed,
zijn niet onverdienstelijk.
Nevens het linker zijaltaar bemerkt men eene
gebeeldhouwde groep, voorstellende den Nood Gods,
en dichtbij den predikstoel een oud gesneden beeld
van de H. Begga.
Andere beelden in de kerk stellen voor de H.H.
Franciscus pan Sales, Franciscus van Assisen, Benedictus, Bernardus, Joannes Nepomucenus, Carolus
Borromeus en O. L. Vrouw Onbevlekt Ontvangen,
onder welk laatste men deze spreuk leest : INTACTA;
DEI MATRI SINE LABE CONCEPT^E.
De predikstoel en de twee biechtstoelen, met fraai
snijwerk versierd, dagteekenen van de tweede helft
der XVII E eeuw. Op de kuip van den predikstoel
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prijken twee medaillons met de borstbeelden van
Je sus en Maria.
Schilderijen zijn hier niet meer.
Het orgel bestaat sedert 1619. Het werd vervaar
digd door JAN JANSSENS, van 's-Hertogenbosch, ten
prijze van 800 gulden, zonder de kast, waarvoor 100
gulden werd betaald \ Deze werd eenige jaren later
vervangen door eene andere, van den Dendermondschen beeldhouwer JACOB ULNER, die zich destijds
door meer andere kunstwerken verdienstelijk maakte 2 .
In 1687 raadpleegde de toenmalige meesteres van
t begijnhof den Aalsterschen orgelmaker MARTEN
VAN Loo, om het orgel te verplaatsen 3 . Hoeveel er

1

2

« Den 9 September 1619 heeft men be.'ost te maken ons orgel ende is
gestett geweest den 1 November, dewelcke is besteet aen M r Jan Jans
sens. van s-Hertogenhos, voor de somme van acht hondert gulden
ende een hondert gulden voor de casse
(Rekening van 1619).
« lek onderscreven kenne ontfanglien te hebben nvt handt van jouffrou
Catharina A erpletsen, meestersse van tbegijnhoff. over volle betalinghe
van de orgelcasse de somme van elf L. twee sehell. thien gr., dezen 5
april 1628. Mv torconde : J a c o b U i . n k r ».

3 Deze was dus de vervaardiger van liet orgel niet, zooals de eenv. heer
pastoor Massot in zijne aanteekeningon over het begijnhof genieend
heeft. Ziehier do raadpleging van Marten van Loo :
« Op heden dcsen X111 I on July Ï637 soo li ebbe ick onderschrevenen
M r Martinus van Loo. orgelmaeeker woonende tot Aelst, ten versoecke
van Jo e Anna van Laere, meestersse van den beggvnhove, ontboden
geweest binnen den beggynhove der stede van Dendermonde, tercausen
van te tauxeren ende extimeren van het versetten van de orgels in de
kercko van den voornoemden beggynhove, het welcke ick onderschre
ven naer myne beste kennelyckhevt. liebbe geschat ende geextimeert
wel te importeren ende bedraeghen tot de somme van . . . (sic), sonder
dat de voornoemde meestersse aen my in eenigher manieren heeft versocht ofte geseyt dat ick hetselve werck hoogher ofte leeger soude
schatten als ick naer myne beste kennelyckhevt gedaen hebbe ,
gevende voor redenen van wetenschap alle hetgone voorschreven alle
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uit dien hoofde betaald werd v o n d e n wij niet aangeteekend. Groote veranderingen w e r d e n e r a a n toe
gebracht in 1841.
O n d e r het doksaal leest men d e namen van Jesus
en Maria.
De klok , herkomstig van een d e r voormalige
kloosters dezer stad, vermoedelijk d e r Karmelieten,
draagt voor opschrift:
PRIORE R : P : GERARDO A : S : JOSEPH
ANNO 17/73.
SUSCEPTORIS FUERUNT DO"! DEBBAUT
ET DOMICELLA ALISON.
WIERINCK ME FUDIT IN OVERMEIRE.
ST. JOSEPH O. P. N.

O p d e dienstbel leest m e n :
SEVERINUS VAN AERSCHODT
ET FELIX VAN ESPEN.

Eene d e u r ter linker zijde v a n het altaar ter eere
v a n den H . Alexis geeft toegang tot d e H .-Grafkapel.
Deze wordt, vooral o p Witten Donderdag, d r u k
bezocht en bestaat a l d a a r sedert d e eerste helft d e r
XIX 1 - eeuw. E e n blauwe steen, van boven versierd
met d e wapens d e r familie Anne, geeft a a n d e buiten
zijde het volgende opschrift te lezen :

liot selve soo geschiet te syne, met presentatie, dies noodt synde. onder
eedl te verclaren in forma. Actum desen onderteecken : Martinus van
Loo ».
(Archief van 't Begijnhof).
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O.

M.

NAGEDACHTENIS
VAN DEN WEL EERW : EN EDL. HEER
LAURENTIUS JOANNES ANNE
KANONIK VAN O. L. V. KERK ALHIER
LIGGENDE BEGRAVEN HIER NABY
VOOR DEN KALVARIEBERG,
GEBOREN IN DEZE STAD DEN XXII OCT. MDCCXLI
STERFT ALDAER DEN XIII MEY MDCCXCIX.
DAT ZYNE EEUWIGE WOONPLAETS ZY
IN HET H. SION.
R.

I.

P.

•

Daarnevens, op eenen anderen blauwen steen,
staat :
D.

o.

M.

OPGEREGT
DOOR ZYNE TOEGENEGENE NICHT
CATHARINA EUGENIA ANNE.
(MEV. ED. CAR. TERLINDEN)
DOCHTER VAN DEN EDL : II : FRANC : XAV : JOS :
EN VAN VROUW URSULA AMELB. GEERST,
GEBOREN IN DEZE STAD DEN XXVIII JAN. MDCCXCVI
STERFT ALDAER DEN XI JULY MDCCCLXIL
GENADIGEN JESUS, GEEF HUN ALLEN
DE EEUWIGE RUST.

Meer andere zerksteenen bekleeden de paden
rondom de kerk, waaronder die van verscheidene
groot-meesteressen des begijnhofs, van de XVII e en
XVIII e eeuw. Hunne opschriften werden in onze
Graf- en Gedenkschriften der stad Dendermonde
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opgenomen. Ook in de kerk liggen nog eenige oude,
deels uitgesletene grafzerken.
Tegen den rechter zijmuur der kerk werd door de
zorgen van den eerw. heer pastoor Massot in den
loop der verledene eeuw eene kapel gebouwd ter
eere van de Zeven Weeën van Maria. Het beeld van
den Nood Gods in die kapel is het werk van den
Gentschen beeldhouwer J.-B. VAN BIESBROECK . De
zeven statiën in de zijgevels werden vervaardigd door
d e n te Gent verblijvenden Duitscher G . DUNSTHEIMER , in 1877.
Achter het koor, alwaar vroeger de Kalvarieberg
was, bestaat sedert laatstgemeld jaar eene grot van
O. L. Vrouw van Lourdes, beschut door eene groep
cederplanten.
De inzage der archieven heeft ons verders over
deze kerk verscheidene wetenswaardige bijzonder
heden doen ontdekken. Zoo blijkt het uit de rekening
van 1613, toen er ter versiering van den tempel nog
zooveel te bezorgen was, dat het gestoelte eene gift
was van zeker klooster der Karthuizers, en uit die
van 1619 dat er, ten grootsten deele met de gift eener
begijn, eene zilveren vergulde remonstrans werd aan
gekocht, 58 onsen wegende, ten prijze van 5 gulden
8 stuivers de ons. Voor eene zilveren ciborie met
H .-Oliedoosje werd de som van 17 pond 16 schellin
gen 8 grooten betaald. Een zilveren vergulde kelk,
met koperen pateen, kostte 21 pond, terwijl voor het
schilderen en vergulden van het hoogaltaar en van
de twee zijaltaren, toegewijd het eene aan den H.
Alexis. het andere aan S te Anna, aan Jan van Swaervelde meer dan 90 pond groote werd uitgegeven.
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In laatstgemelde rekening is er ook spraak van
eenen Ecco homo , gekocht ten prijze van 5 pond i3
schellingen 4 grooten. Dit beeld wordt thans nog in
de kerk aangetroffen. Nog in 1625 ontving Jan van
Swaervelde, « over het schilderen ende stofferen
van den hooghen aultaer », de som van 27 pond 6
schellingen 8 grooten. Op het altaar van de H. Anna
hing ten gemelden jare een « schilderijken van den
Kerstnacht », welks herkomst in de rekening niet
staat aangeteekend.
De rekening van 1 6 2 8 - 1 6 3 1 vermeldt de uitgaaf
eener som van 14 pond i5 schellingen groote, aan
J a c o b U l n e r , « van het maecken van eenen biecht
stoel met eene banck onder den hooghen autaer ».
Uit die rekening blijkt dat er toen op O.-L.-Vrouw
altaar eene schilderij hing, welke door genoemden
Van Swaervelde gekuischt werd. Voor eene andere
schilderij, verbeeldende O. L. Vrouw met den Scha
pulier , gekocht ten sterfhuize van M r Jan Huyssens,
werd in 1636 de som van 33 schellingen 4 grooten
betaald.
Het hoogaltaar was behangen met goud leder.
Dit blijkt u i t d e r e k e n i n g v a n 1 6 4 2 , w a n n e e r o o k 2
pond groote betaald werd, « over den coop van een
tapyt om in de kercke te hanghen ». Dit tapijt kwam
van Antwerpen.
In 1 655 leverde zekere schilder, met name Fl o k e t ,
zes schilderijkens, «om te maecken de statiën van de
Seven Weën van onse Lieve Vrauwe ». Hij ontving
deswege 4 pond groote. Eenen schilder van Antwer
pen gelastte men in 1666 met het vernissen van het
tafereel op den hoogen outaar, en in 1682 werd voor
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die schilderij eene nieuwe lijst gemaakt door Apolo
nius Kerrincx, tot de familie behoorende van den
verdienstelijken beeldhouwer WILLEM KERRINCX,
geboortig van Dendermonde.
Wat de kerk vóór den beeldenstorm bezat is uit
het archief niet op te maken. Wij weten alleen dat
daaronder eene gebeeldhouwde altaartafel behoorde,
over welke wij uit de rekening van 1480 de hier
onderstaande bijzonderheden mededeelen \ Vele
zulker altaartafels waren echte kunststukken, zooals
men er thans nog eene in de kerk van Hemelveerdegem aantreft.
Eene akte , voorkomende in het Cartularium ,
maakt ons bekend dat er ten jare 1719 twee klokken
in den toren hingen 2 . Deze gingen op het einde der
XVI II e eeuw den weg in van de meeste bedewekkers:
zij w r erden namens de Fransche republiek in stukken
geslagen om tot kanonspijs te worden verbruikt.
Het altaar ter eere van den H. Alexis werd ver
nieuwd in 1764. Men zal het niet onbelangrijk achten,
meenen wij, hier de voorwaarden te lezen op welke

1

2

» Item gheglievon van onser Vrouwen tafele te makene Merten den
Orove, i lib. x s. vj d. gr.
» Item van derzelver tafele van ij duere daer aen te makene. iiij s.
ij d. gr.
Item van de roeykens aen de zelve tafele. xij gr.
» Item van de ghelazen die vor de tafel staen, v s. iiij d. gr.
- Item van de roeyen daer de ghelaze aen ghebonden zijn, xj gr.
•• Item van de gaten te makene tot de beldyen die in de tafel staen,
ij gr.
•• Item van de beldyen die tAntwerpen ghecocht waren, viij gr., bo
ven de xij gr. dier Ysabeel van der Hert ende vrou Arens toe gaven. »
(Begijnhofrekening 1480-1481).
Kene dezer klokken, in 1624 hergoten, woog 230 pond.
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het beeldhouwwerk van dit altaar aan HENDRIK
REVAUX ten gemelden jare werd aanbesteed :

« lek onderschreven bekenne aengenomen te hebben de bildtsnyderye voor den altaer van St. Alexius in de kereke van het
beggynhof in Dendermonde, in

dieselve goestinge ende maniere

gelyck den altaer van Onse Lieve Vrouwe in de voornoemde
kereke ende op de conditiën en artikelen hiernaer volgende.
1. Den aennemer sal gehouden syn te volgen den altaer van
Onse Lieve vrouwe in alle deelen

van de bilt-snyderye, alsoo

ende gelyck hy aennemer is die bevindende te synen huyse aen
de sticken die hy beldsnyder van den voornoemden altaer heeft
losgemaeckt ende naer syn huys heeft getransporteert.
2.

Het is oock conditie dat den aennemer moet maecken het

beeld met syn verbeltenisse van den H. Alexius, op eenen gesne
den voet, de breedde van de nisse ende hoogte naer proportie
van het beidt, soo dat het niet hoogher magh

komen met het

hooft als dat van Onse Lieve Vrouw.
3. Nog moet den aennemer in de plaetse van de H. Moeder
Anna maecken het beidt met haere verbeltenisse ofte martelieteecken van S t e Agatha, voor de oppernisse op die hoogte van
S t 5 Anna, die in de oppernisse staet van Ons Lieve Vrouwen
altaer, om soo in vullingen overeen te komen,
4 . Tot

het maecken van

alle de noodige stucken

bilden ,

draden, als pilaren, conforme aen de vier andere, sal den aen
nemer gehouden syn te leveren het dienstig en noodig droog
geteert hout, alles van lindeboomen, sonder daer in te gebruyeken
vierig ofte verslopen

hout, ofte eenige ongestickte gaten ofte

weeren.
5. Daerom wort hier by conditie verboden aen den bildesnyder
te gebruyeken eenige verven om te stoppen ofte overgronden
eenig werek, omdat het syn natuerlyck houtgesicht door eenige
de minste sr.uystering zou kunnen verliesen.
6. Den bildtsnyder en sal niet gehouden syn te doen eenige
voegen om te lymen voor soo vele als daer voegen en lymingen
bevonden worden aen den aultaer van Onse Lieve Vrouw, die
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versoght es gevolght te worden, die sullen tot laste sijn van den
schrijnwercker, als oock de voegen en lijnen van den gesneden
voet daer het beeld van S. Alexius op staet.
7. Den bildcsnijder sal moeten tsynen lasten nemen alle de
voordere lymingen die hy daer meer aen doet als daer bevonden
worden.
8. Den bildtsnyder sal gehouden syn het hout, om gereedt te
maecken en te lymen, te transporteren in den winckel van den
schrynwercker.
9. Den schrynwercker sal verobligeert syn naer het gevoeght
ende behoorlyck met goeden ingelschen lym aeneen gebracht te
hebben, te doen transporteren ten huyse van den beldsnijder.
10. Eyndelinge sal den bildtsnyder naer syn werck ten volle
gemaeckt te hebben naer den eys van het voorschreven werck
ende conditiën, hetselve te brengen of doen brengen in de voor
noemde kereke, alsmede de stucken die hy heeft afgedaen, dat
voorden 12 Julius naestcommende, om alsoo tydt te hebben om
het te stellen ter plaetse daer het moet dienen op den feestdagh
van den H., op den 17 der voorschreven maend.
11. Dan sal den onderschreven bildtsnyder hiervoor by accordt
ofte overeenkominge hebben de somme van vier en twintigh
pond groote, courant geldt, te synen believe te ontvangen soo by
den eerw. heer pastoor ofte van den aennemer van den altaer
generalyck, P. J. Goossens.
Aldus gesloten ten contentemente van degone die het behoort.

HENDRICUS REVAUX.

Tot het vergulden en « marbeleeren » van gemeld
altaar besteedde men de som van 23 pond 12 schel
lingen g grooten.
Vanouds bestonden er in deze kerk twee kapelnijen, de eene ter eere van O. L. Vrouw T , belast met
twee missen ter week, de andere ter eere van de
H. Agatha.
Den ï Mei 1631 werd dooreenen pater Karmeliet
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de broederschap ingesteld van den H. Schapulier.
Die van den H. Alexis, patroon van 't begijnhof,
werd opgericht krachtens vergunning van den paus
Benedictus XIV, den i3 Juni 1742. Eene der beweeg
redens tot deze oprichting was « het voeden ende
» vermeerderen van de oude godtvruchtigheyt tot den
» selven heyligen, als den besonderen ende eersten
» patroon van de voorschreven kercke »
De broederschap van het H. Hart van Jesus
bestaat sedert den 18 Januari 1829.
De archieven van het begijnhof, in meer andere
opzichten belangrijk, zooals men zien zal in het
Cartularium, maken ons met eenige eigenaardige,
vroeger aldaar bestaande gebruiken bekend, welke
wij onzen lezeren niet willen onthouden. Het was,
onder andere, de gewoonte dat er op Witten Don
derdag aan twaalf arme begijnen, die « te mandate »
zaten, haringen, wittebrood en bier werd uitgereikt,
's Anderdaags werd de kerk in het zwart behangen.
Op den Kermisdag beschonk men de leden der ge
meenschap met eierbrood en kaas, in 1527 daaren
boven met wijn, waarvoor 5 schellingen 5 deniers
groote in uitgaaf gebracht staat. Op Vastenavond
werd hun telkens eene «eerlicke recreatie» verschaft.
Op St.-Martensavond van 't jaar 1 6 1 6 ontving
iedere begijn, « naer ouder costume », twee eieren
en een wittebrood. Volgens de uiterste wilsbeschikking
van de begijn Maria van der Meere, geschreven in
1

Broederschap van den H. Alexius belyder, op-gerecht door ons'en Alderheyligsten Vader Benedictus XIV, in de Kerche van het Beggyn-hof
binnen Dendermonde. Tot Dendermonde bv Jacobus J. Du Caju,
gezworen Boeek-drucker en Boeck-verkooper (z. j., 1741), 38 bl., 16°,
met eene plaat, voorstellende den H. Alexis.
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gemeld jaar 1616, deelde men aan iedere bewoonster
van het hof, ten dage harer uitvaart, eene schotel
rijst, met een wittebrood van 2 grooten, en had er
's avonds eene maaltijd plaats, waartoe de pastoor,
de meesteressen, de kosteres en de zangsters waren
uitgenoodigd. Terwijl men in de stad, onder luid
ruchtige vreugdebedrijven, karnaval vierde, werden
de begijntjes ten gemelden jare, evenals vroeger en
later , op erwten onthaald. Aan de proviseerders
schonk men in 1663 twee kwartieren kalfvleesch,
« in recognitie van heurlieden goeden dienst », ter
wijl de behoeftigen insgelijks niet vergeten werden.
Men deelde hen dit jaar eene som uit van 17 pond 5
schellingen groote, wat, met inachtneming van het
inkomen der gemeenschap, vri] beduidend mag heeten. Nog op het einde der XVIII e eeuw onderscheidde
het begijnhof zich door zijne milddadigheid. Men
leest, namelijk, in de rekening van 1789: « Item
» gegeven aen de poorteressen om wekelijks gedistri» bueert te worden aen de poorte van desen hove
» aen arme ende behoeftige menschen, aldaer komen» de, ten fine sy op den hof niet en souden vragen,
» sedert lesten September 1786 tot gelycken daege
» van 1789, de somme van 235 guldens 10 stuyvers».
De ommegangen der collegiale kerk werden van
ouds regelmatig door de begijnen bijgewoond, uit
welken hoofde zij door de stad met wijn werden
beschonken x . Het hof gaf aan den pastoor toen
gewoonlijk 2 grooten.
1

•< Betaelt den beghynen deser stede omdat sy gaen mot staete in de
processie, naer d'oude costuyme, voor huerlieder wijn . . . iij s. gr. »

(Stadsrekening van 1535-1536.)
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Kwam de bisschop het begijnhof bezoeken, werd
er eene begijn geprofest of de eene of de andere
plechtigheid gevierd, dan was het volop feest in de
anders rustige gemeente. De stedelijke bibliotheek
van Dendermonde bezit een aantal gedrukte lofdich
ten, vervaardigd ter gelegenheid van begijnestedingen, waaronder éen, dat wij hier mededeelen, omdat
het ons voorkomt uit de pen van eenen gevierden
Dendermondschen dichter te zijn gevloeid.
Natalia, zie hier de feestdag,
Waerop uw ziele zegepraelt
Op vleesch en wereld en op afgrond,
En God u met zyn glans bestraelt.

De wereld... maer ik hoor u zuchten !
Want gy, gy hebt haer ook gekend,
Met haer kortstondige vermaken
En met haer eindelooze ellend.

Gy hebt de leegheid ondervonden
Die ze in den boezem achterlaet;
Gy hebt den geesel hooren klaetren
Waermeê zy hare kindren slaet.

Maer God had met u medelyden :
Zyn stem daelde uit den Hemel neêr.
Toen woelde 't in uw ziel niet langer ;
Toen spraekt gy : 'k volg U op, o Heer !

Ja, volg hem op in al zyn lyden
En in al zyn weldadigheid.
Die Jesus volgt wordt met de vleuglen
Van zyn gena zacht overspreid.

—

LXI

—

Ja, volg hem, die u heeft geschapen,
Die voor u leed, die voor u streed.
Zy wandelt in geen duisternissen,
Die in zyn heilig voetspoor treedt.

De wereld heeft voor haer geen wellust,
Het dartel vleesch geen prikkel meer ;
Zy treedt den helschen draek op 't harte,
En zingt een lied aen God den Heer.
Bloei in 't begynhof als een lelie,
Met paerlen van Gods dauw besproeid,
Die 't dal doorbalsemt, en met geuren
Den matten vvandelaer omvloeit.

En dan, als eens het uer zal kleppen,
Waerop de Bruidegom u roept,
Waerop er rond uw blyde sterfkoets
Een rei van wachtende Englen groept ;

Dan, als de lelie van den steel valt,
Wordt zy door 's Scheppers vaderhand
In d'eeuwgen hof met al haer geuren
In 't lachend Paradys verplant

Men zal hebben opgemerkt dat er tot hiertoe
weinig of geene spraak is van de H. Begga. Ook
wordt haar naam in geene enkele oude oorkonde als
patrones van het begijnhof aangetroffen. Het is eerst
sedert een paar eeuwen, ten hoogste, dat deze heilige
i

D e t i t e l l u i d t : Leliekrans gevlochten voor de welbedachte en godmin

nende Juffrouw Natalia Uyttendaele. van Schoonaerde- Wichelen,
doende hare plechtige belofte als beggyntje in het vermaerd Beggynhof
te Dendermonde, den 4 September, het jaer aLs zY VoL Van YVer
JesU aLLeen Voor eChten bruYDegoM Verkiest.
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als dusdanig vereerd wordt, bewijs nog eens te meer
dat alles wat men over haar te dien opzichte geschre
ven heeft, met de geschiedenis niet overeenkomt.
Een woord thans over den pastoor, of, zooals men
hem oudtijds noemde, den « prochiaen ». Het was
een voorrecht van de overste der begijnen dezen te
benoemen, zonder dat de bisschop, of welke geeste
lijke overheid ook, er tusschen te komen had. Nog
in 1633 schreef de bisschop Antoon Triest aan de
« eerbare, wijse ende discrete groote joufïrauw van
het beghijnhof » om haar eenen priester aan te beve
len, die, volgens hem, de vereischte hoedanigheden
bezat om de pastoreele bediening uit te oefenen.
Later, evenwel, schijnt de bisschoppelijke overheid
zich het recht van benoeming des pastoors te hebben
toegeëigend \
Aanvankelijk eindigde het verdrag met den pastoor
na verloop van éen jaar, doch" meest altijd werd deze
termijn verlengd, zoodat niet zelden de geestelijke
bestuurder der begijnen voor zijn leven lang aan
bleef. In de XVI e eeuw werd de overeenkomst aan
gegaan voor den duur van drie jaren en gewoonlijk
van drie tot drie jaren vernieuwd. In 15 16 werd er
zelfs een « vicecureyt of onderprochiaen » gehuurd,
waaruit, volgens ons, alleen op te maken is, dat de
pastoor om de eene of de andere reden zijnen dienst
niet meer kon vervullen.
In de eerste plaats was de pastoor gehouden alle
dagen mis te lezen. Des zondags, alsmede op Witten

i

Door de benoeming, namelijk, van den pastoor Andreas d'Haese, in
vervanging van Cornelis Moors, den 27 Januari 1659.
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Donderdag en des avonds vóór O.-H.-Hemelvaart,
m o e s t hij d e n predikstoel b e k l i m m e n . A l l e d i n s d a g e n ,
w o e n s d a g e n , v r i j d a g e n e n z a t e r d a g e n w a s hij v e r 
plicht lof t e d o e n , e n in g e v a l v a n ziekte o f o v e r l i j d e n
v a n d e n k a p e l a a n m o e s t hij i n d e z e s p l a a t s d e v r o e g 
m i s l e z e n . V o o r z i j n e n d i e n s t o n t v i n g hij a l l e j a r e n
t w e e s t e e n e n b o t e r e n 9 p o n d 10 s c h e l l i n g e n g r o o t e .
De offerpenningen waren voor hem, doch aan de
z a n g s t e r s m o e s t hij, « u u t jonste e n d e c o s t u m e » ,
eenen penning daarvan geven. Eindelijk moest hij
z o r g e n d a t d e v o o r w a a r d e n , gesteld d o o r d e s t i c h t e r s
v a n jaargetijden e n a n d e r e g o d d e l i j k e d i e n s t e n , ge
trouw werden uitgevoerd

1

" Kennelic sy allen lieden die desp presente schedulle van conventien
ende obligatien of luieringhen zullen sien oft hooren lesen, hofe dat de
dienerssen van den beghijnhove te Denremonde, Joosyne vanden
Eioucke ende Pauwelijne van Cousbrouck, hebben aenghenomen ende
ghehuert heer Jan van der Vaet tot haren prochiaen, by consente van
Meester Olivier Nieulant ende Jan van Steghen, proviseurs van den
\oors. hove . ende bij rade van der onder jouffr. van den voorn,
beghijnhove, ende bij desen aennemen denselven heer Jan voors., om
bij hem den dienst, examinatie ende alle zaken ghedaen te werdene
die den selven hove toebehooren aengaende don prochiaenscepe, op
alsulke vrijheden profijten ende met sulken dienst ende last als
hiernaer verclaert es.
Item eerst werdt den vooin. prochiaen ghehouden alle daglie messe
te doene, alle sondaghe ende helighe daghen, alle beede de vesperen,
mattene ende messe te singhene, ende tsondaechs voor de messe sal hy
thelich Sacrament voort halen op den outaer, ende naer de messe sal
men zinghen Inviolata met Vidispen, met een collecte, ende daerna
thelich Sacrament op setten.
Ten tweeden sal de prochiaen alle sondaghe sermoen doen naer de
mattenen- Item op den \ \ itten donderdach ende op Assensiocnsavont'
Item hy es verbonden te singhen S. Katelino ende Barbara messen,
ende voort alle de ghefondeerde jaerghetijden. naer redelike ende
goede costume te doene, met vigiliën voren ghelesen ende tsanderdaechs messe van requiem ghesonghen. uutghenomen sommighe
jaeighetijen, die men uuterhandt betaelt. Item alle saterdaghen ende
onse Vrouwen avont naer de vesperen salve regina. Item alle dijsen-
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Het was de gewoonte dat de pastoor van iedere
begijn jaarlijks eenen patacon wisselgeld ontving. De
daghe lof van S. Anne, woensdach van den Naem Jesus en de
vrijdaechs de Sancta Cruce.
Item als de capellaen sieck es of gliestorven. sal de prochiaen de
vrouclirnesse doen ten selven tvde, alst eostumelic es. tottertyt datter
een capellaen es.
Item do procliiaen sal de kinderen van de fermerie visiteren, biech
ten alst van noode es, die sacramenten ende olijsele administreren
ende uutvaert doen ende bograven alsoot costumelic es, sonder yet
daer af te nemene, maer sal hebben de maeltyt. ende alle jare sal de
prochiaen hebben van de fermerie in versoetinghe van sijnen arbeyt,
twee steenen boteren. Voor desen dienst ende arbeyt sal de prochiaen
hebben jaerlicx neghen lib. x s. gr.
Item de offerande op S. Alexius, Ivatherinen, Barbelen daghen sal
hy hebben, maer sal gheven den sangeressen eenen penninc, uut jonste
ende costume.
Item de prochiaen es verbonden te doene de ghefondeerden dienst
van h. Jan van Pollinchove, onsen prochiaen was. aiso dit hier
verclaert staet. Ten eersten al tjaer lanc tsavonts onser Vrouwe lof met
iij Ave Maria, ende alle donderdaghe thelich Sacraments lof. Hiervoren
sal hij hebben metten sangerssen xv s. gr. tsiaers. Item alle maenden
eens naer de messe Miserere ende de Profundis, ij gr. Item sijn
jaerghetijde, vigiliën met ix lessen, commendatien messe Sequentie
ende naer de messe Clementissimo of andere, naer usancie der helegher
kercken, hiervoren met de ij gr. van de provenen iiij gr. Item den xv* 11
in Januario sal hy singhen de messe de Nomine Jesu, hiervoren met de
ij gr. van de provenen iij gr. In Vigilia Laurentij jaerghetijde \an zijne
ouwers ende vrienden in alder manieren so men doet het jaerghetijde
van den voorn. h. Jan van Pollinchove, hiervoren iiij gr. Op den
vijffsten in augusti Marie ad
de Snee, sal hij messe singhon,
hiervoren iij gr. Item de vyfve daghen binnen doctave van den Sacramente, also verre datter gheen andere officie van mesdaghe en valt,
sal do procliiaen singhen vesperen, mattenen ende messe ende alle
avonde dlof van den helighen Sacramente, ende sal hebben voor elcken
dach iiij gr. Op doctave van Sacraments dacli sal hy singhen mattenen
ende vesperen. hiervoren i gr. Ten lesten in doctave Yisitationis,
Assomptionis, Nativatotis, Conceptionis Marie ende op den dach onser
Vrouwen Presentatie mattenen, messe ende vesperen, voor elcken
dach iiij gr.
Dese hueringhe es ghedaen den termyn van drie jaren lanc gheduerende. beghinnende sent Jansmesse X\'c acht en veertich ende also
voort, in welcke conditie ende voorwaerde de voorn, personen tsamen
gheaccordeert hebben ende beloven elc anderen elck van de sijne te
volcommen.
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pachter van het goed te Lebbeke had tot plicht hem
alle jaren op Dendermonde-kermis een koppel kie
kens te zenden. In de eerste helft der XVIII e eeuw
bedroeg zijne competentie 400 gulden, waarvoor hij
belast was met drie gezongen missen ter week, zon
der deze op de heiligdagen en andere feestdagen van
het begijnhof. Deze bezoldiging werd hem betaald
uit de inkomsten der Infirmerie. Daarenboven brach
ten de fondatiën hem gemiddeld 24 pond groote op
en had hij recht op 10 schellingen wisselgeld, wan
neer er eene begijn werd geprofest. Alles te zamen
bedroeg dit inkomen in 1773 slechts de som van 590
gulden, wat den toenmaligen pastoor te weinig voor
kwam, om welke redens hij zich, van de begijnen
geene voldoening bekomende , tot den bisschop
wendde, ten einde eene vermeerdering van compe
tentie te bekomen.
De pastorij werd herbouwd in 1729.
Over de kapelanen hebben wij maar weinige
inlichtingen aangetroffen. Bij gebrek aan priesters,
misschien ook wel ter oorzaak van het onvoldoend
inkomen der kapelnijen, was het, ten andere, in
de XVII e eeuw de pastoor , die met de deswege
gestichte diensten belast was. Sedertdien is er van
de kapelanen geene spraak meer.
De kosterij werd in de XV e eeuw uitgeoefend door
eenen wereldlijken persoon , bijgestaan door eene

In orconderi van desen heeft Joosyne van clon Broncke voren^honoemt dese letteren gheandteeckent ende ons naem hieronder "hostelt
anno 1547 den XXl e M in lauwe.
Joosyne van den ljroucke. Pauwelijne van Cousbroue. »

(Archief van 't Begijnhof.)
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begijn. Nadien waren twee begijnen met deze bediening gelast. Buiten de gewone vervallen, van welke
er in het Obituarium verscheidene zijn aangeduid,
had de kosterin in de XVII e eeuw eene jaarlijksche
bezoldiging van 5 pond 10 schellingen groote. Hare
helpster had een pond min.
In de Infirmerie, of het Krankenhuis, herbouwd
in 1709, was er sedert het begin der XI V e eeuw eene
kapel, in welke, krachtens beschikking van Elisabeth
Roels, weduwe van Michiel van den Hecke (1405),
alle vrijdagen en zaterdagen het H. Misoffer werd
opgedragen. Sedert de afschaffing der Infirmerie
wordt het gebouw, als vroeger, ten grootsten deele
bewoond door de groot-jufvrouw en hare gezellin.
In de ontvangstzaal bemerkt men nog een aantal
meer of min verdienstelijke schilderijen, waaronder
eene kopij A an RUBENS' Kindermoord, eene Aan
bidding der Brie Koningen, de Opwekking van
Lazarus, en een licht getoetst wonder samengesteld
tafereel, vertoonende, onder andere, de Berechting
eens stervenden, toegeschreven aan den Hollandschen
kunstschilder JAN WEENINCX.
In de ten jare 1883 gebouwde kapel, dichtbij de
woning der hofoverste , hangt een oude kunstig
gesneden Christus, door den eerw. heer Massot ont
dekt op den kerkzolder, nadat hij vroeger achter het
koor had gehangen, deel uitmakende van den Kalvarieberg. Hij werd hersteld door den te Gent
gevestigden Duitscher IVIATHIAS ZENS.
Te midden der opene plaats van het begijnhof
prijkt sedert 1878 het beeld van den H. Jozef, door
J .-B. VAN BIF.SBROECK.
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\ oorts ontmoet men, aan den ingang des begijnhots, eene kapel ter eere van den H. Antonius, ten
jare 1889 opgericht door den eerw. heer pastoor
J.-B. de Smedt.
De school in het begijnhof, in welke tevens kant
werk werd aangeleerd, bestond reeds in de eerste
jaren der X\ Il e eeuw ; zij werd door een groot getal
kinderen \an de stad bijgewoond en vóór een zeven
tal jaren afgeschaft. Ook de twee hoogergenoemde
conventen van St.-Jan en den H.-Geest bestaan niet
meer. Wat daarbij te betreuren valt is, dat de meeste,
zoo niet al de oude kunstvoorwerpen en antieke
meubelen , aldaar, evenals in menige begijnenwo
ning, tot vóór eenige jaren nog aanwezig, zijn ver
kocht geworden
Het gebouw , thans dienende tot novicenhuis ,
was van 1841 tot 1864 de zetel van een gesticht, over
welks oorsprong wij, ten slotte, eenige woorden
verschuldigd zijn. Men noemde het , zooals een
gedenksteen in den voorgevel te kennen geeft, het
huis der Fondatie Verpletsen.
Het gesticht van dien naam kwam tot stand in
1669. Het werd opgericht door de geestelijke dochter
Joanna Verpletsen, die bij akte onder levenden van
den 12 Januari des gemelden jaars, verleden vóór
den nota lis Joos van Montagu, aan de vereeniging,
welke zij met Johanna Gyselincx, Christoffelina Gyselincx, Anna Duymelinck en Catharina d'Heer, in
1

Hot is jammer dat ons de middelen en de gelegenheid niet gegeven
werden om bedoelde voorwerpen voor het Oudheidkundig Museum der
stid Dendermonde aan te koopen. Nu zijn ze rechts en links verspreid
en niet meer terug te bekomen.
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het huis genaamd de Kleyne Wereld, vroeger de
Pelicaen, begonnen had, verscheidene grondrenten,
schuldbekentenissen en meubelen schonk, ten einde
de opbrengst er van te doen dienen tot het onderhoud
van vijf devote dochters, gezegd kwezels, gelast, op
hunne beurt, met het onderhoud en onderricht van
vijf arme meisjes, tot deze bekwaam zouden wezen
zich zeiven te behelpen of bij de burgers in dienst te
treden. De voordracht dezer meisjes behoorde aan
den arm meester der stad, terwijl de stichtster zich
het toezicht en het bestuur der vereeniging voorbe
hield. Na haar overlijden zou de overste door de
kwezels zelve gekozen worden, onder de waakzaam
heid des pastoors van O.-L.-Vrouwkerk, die, in geval
van gelijkheid van stemmen, inde benoeming mocht
tusschenkomen
Mits betaling eener som van 5o pond groote, werd
de stichting door burgemeester en schepenen den i3
April daaropvolgende goedgekeurd. Als een bijzonder
voorrecht werd aan de fondatie terzelfder tijd vrij
dom van krijgslogementen en belastingen vergund 2 .
1

Erfboek. 1669, bl. 668. in 't stedelijk archief van Dendermonde. —
A. DE V LAMINCK, De stad en cle heerlijkheid van Dendermonde. in de
Gedenkschriften van den Oudheidkundigen Kring 1866. bl. 161. —
Kopie in 't. archief van 't Begijnhof.

2

« Op XIII April 1669 is bij Burgemeester en Schepenen geaccordeert
aen Joanna Verpletsen haer fondatie te mogen instellen ende occuperen
en laten amortiseren bij der Maj' een huys bij haer ghecocht, met
vrijdom van alle logieringhen van soldaten en vrijdom van wacht, mits
ten eeuwigdurende daghen daerin sullen woonen vijff gheestelijcke
dochters, die ghehouden ende schuldich sullen wesen neffens hemlie
den te onderhouden vijff arme weese kinderen bij presentatie van den
armmeester deser stede, die sij schuldich sijn te aenveerden. Verders
beloven sij te betalen in stadsprofijt eene som van 50 pond groote eens.
(Acta en resolutien van het Schepenen-College, 1669, bl. 199.)
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Den 6 Maart 1670 bekwam zij de koninklijke be
krachtiging
De vereeniging volgde den derden regel van den
H. Franciscus, onderhouden ter eere van de vijf
bloedige wonden in de kerk der paters Kapucienen.
en zij had bijzondere statuten, welke het laatst nog
door Mgr. Delebecque, bisschop van Gent, den 19
Maart 1844 werden gezien en goedgekeurd.
Gedurende negen jaren wijdde Joanna Verpletsen
zich met eene grenzelooze zorg aan haar gesticht, tot
zij den 19 November 1679, in acht en zestigjarigen
ouderdom, overleed. Hare stoffelijke overblijfselen
werden in de O.-L.-Vrouwkerk van Dendermonde
ter aarde besteld, onder eenen steen, voor opschrift
dragende :
D.

O.

M.

HIER LEET BEGRAVEN DE EERBAERE JOFFr
JOANNA VERPLETSEN Fa THEODORI , GEESTELIJCKE
DOCHTER, DIE GEMAECKT HEEFT EEN FONDATIE
VAN VIJF GEESTELIJCKE DOCHTERS ENDE VIJF
ARME KINDERS DESER STEDE, STERF DEN
XIX en NOVEMBER A°

1679.

BIDT VOOR DE SIELE.

Hare opvolgsters tot het einde der XVIII e eeuw
waren : Joanna Gyselincx, -j- 3i Mei 1686; Catharina
Pensaert, van Zele, -j* 16 Juni 1717 ; Anna Tokeda,
van Aalst, f 23 November 1739; Ida Aberechts, van
Steenhuffel, f i5 October 1771, en Joanna Vinck,
f 27 Mei 1811.
1 Cartularium, N° CXLIII.

—
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De fondatie onderging op het einde der XVIIF
eeuw hetzelfde lot als het begijnhof: als geestelijke
congregatie afgeschaft, doch als liefdadigheidsgesticht
behouden, gingen hare goederen over tot de burger
lijke godshuizen , welke in 1833 het getal Zusters
met éene verminderden en in 1841 den zetel van het
gesticht naar het begijnhof overbrachten.
Te dien tijde had dit gedeelte van het begijnhof
een geheel ander uitzicht dan tegenwoordig. Ver
scheidene kleine huizen omringden er een grooter
gebouw, in de handvesten bekend onder de benaming
van Achterste Convent, of Klein Begijnhof.
De meeste dier gebouwen werden afgebroken, om
plaats te maken voor het huidig convent, dat tot in
1864 de schuilplaats bleef van de geestelijke dochters,
in welk laatste jaar, zooals wij zeiden, de eeuwenoude
fondatie bepaald werd afgeschaft. De kinderen wer
den opgenomen bij hunne bloedverwanten, terwijl
de geestelijke dochters in het begijnhof bleven.
Het portret van Joanna Verpletsen versiert thans
nog eene der zalen van het Weezenhuis.

Lijst der bekende meesteressen van 't Begijnhof.
Elisabeth Loefs.

Elisabeth van Moerseke
Catharina van Appels

1340
1

Margriete de Crude
Maria Lauwereins, gezegd van Hamme

Elisabeth de Hertoghe
Christiana de Vogheleere

Geertrui Goessins

1364
1405

»
1447

»

Izabella van der Hert

1480

Margriete de Hertoghe

1498

Joanna van Varenberghe
Margriete Spanoghe

»
i5 o2

Margriete Arends

i5o3

Amelberga Volckerickx
Joanna de Drijver

\5oy
15 13

Catharina van Bogaerde

»

Joanna van Varenberghe

i5i6

Catharina van den Bossche

»

Joozijne de Vogheleere
Catharina van den Bossche

i5a5
1533

Joozijne van den Broucke

»

Joozijne van den Broucke
Joanna van Steghen

1542
i55o
1 55 3
i55g

Maria Hermans
Maria Vermeere

1

»
»

Deze, wier namen in italiek gedrukt zijn, waren onder-meesteres, of,
zooals men ze tegenwoordig noemt, jufvrouw-gezelle.

—
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Joozijne van Hecke

i56i

Joozijne van Nieuwenhove
Barbara van der Poorten

»
i 589

Catharina Verpletsen

1614

Catharina Vermeere

»

Catharina Vermeire

652

Maria Roelens

»

Maria Roelens

5

Pierijntje Spanoghe

»

Anna-Maria Reyntjens

1660

Cornelia Heymans
Anna van Damme

»
1663

Anna van Laere

1679

Maria Brisseel

1687

Joozijne Eeckmans

1701

Joanna-Maria Floquet

1702

Jacobs van Uytvanghe

1720

Martina van Boom
Joanna-Catharina van Puyenbroeck

1740

Catharina Vergauwen

1749

Joanna-Catharina Spanoghe
A.-M. Caudron

1753

Judoca-Jacoba van Driessche

1775

Petronella Anne

1781

Elisabeth van Driessche

1788

Anna-Catharina Landuyt

1796

Maria-Carolina de Gheest

1816

1761

Anna-Catharina Moernaut

»

Anna-Catharina Moernaut

1834

Petronilla Verleyen

»

Maria-Theresia Dubois

Maria-Josepha Blancquaert
Anna-Catharina Moens

»

1864

.

»
1872

Joanna-Francisca de Bock

»

Joanna-Francisca de Bock

1874

Maria-Justina van Uytvanghe
Delphina Vael

1891

»

—
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Pastoors van 't Begijnhof.
J udocus
Daneel van Maechlem

1304
1345

Petrus van der Beke

1481

N. Coemaert

1482

N. Willems
Wouter de Bundele

1484
1494

Michiel de Smet
Jan-Nicolaas de Backere
Jan van Varenberghs
Jan de Hertoghe, vicecureyt

1499
1 5or
1 513
1516

Michiel van der Donct
Jan van Pollinchove

i522
1531

Jan van der Vaedt
Gillis van der Nimmen
Godfried de Mets

1546
1559
1561

Valentijn Tanleur
Daneel Heyns
Jan van Calendries
Cornelis de Moor, ot Moors

1573
1586
1614
1626

Andries de Haeze

1657

Jan-Baptist Taelman
F. Fardé

1677
i683

Gillis van den Eynde
Ignaas van den Tombeele

1687
1695

Philip le Noir

1715

Egidius Jacob Blommaert

1745

J.-Antoon Steeman
B. Haecke
Jan-Alo'is van Ommeren
Jan Verbrugghen

1791
1802
1812
181 5

Pater Ant. de Villefort
L. van Impe
Pieter-Sebastiaan Inghels

1827
1837
1848

—
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Desideer de Schampheleire
Jan Casier
Desideer-Frans-Xaveer Massot

—
1864
,3^
876

Jan-Baptist de Smedt

,883

Ignaas-Karel-Maria van Baveghem
Gustaaf-Maria de Donder

,8 0 i
1893

Jan-Frans Huysmans

,8gj

CARTULARIUM.

Zegel van t Begijnhof

I.

September 1272. — De begijn Immezoete Mommaert begiftigt het
St.-Blasiusgasthuis te Dendermonde met evne jaarlijksche rent
van 20 stuivers.

Universis presentes litteras inspecturis, Jordanus, presbiter
Sancti Egidii juxta Tenremondam, ballivus et scabini Tenremondenses, salutem et noticiam veritatis. Universitati vestre
tenore presentium innotescat, quod cum Immesota, beghina,
quondam Folkardi dicti Mommart filia ,

propter

hoe esset

in nostra presentia specialiter constituta, hospitali ville Tenremondensis viginti solidos flandrenses annui redditus recipiendos
supra quatuor domistadia jacentia in loco qui dicitur Utberghen,
deliberato animo, ob sue salutem anime, in puram et perpetuam
elemosinam concessit et contulit, in hunc modum : quod in
quemlibet

dictorum domistadiorum ,

quorum duo Gerardus

dictus Langhe tenet el possidet , tercium Willelmus dictus
Schurenbeke , quartum vero Bertha dicta Lams , quinque
solidi post decessum ipsius Immesota debent recipi , annis
singulis in Nativitate Domini persolvendi ; hac tarnen conditione
interposita, quod dictum hospitale quolibet anno, de quinque
annis immediate post mortem ejusdem Immesoete subsequentibus, dictos viginti solidos conferat personis inferius nominandis.
In primo videlicet anno dictorum quinque annorum Immesoete,

2
filie quondam
coheredibus ,

Lennots, in Gandavo , et suis participibus seu
et dehinc per tres

sequentes annos

Symonis dictus Grutre et ejus participibus seu

Elisabeth

coheredibus.

In quinto autem anno et ultimo Margarete dicte de Pluchen.
Si vero dicta Margareta interim morti contigerit , infïrmarie
sancte Elisabeth in Gandavo predicte summa pecunie,

sine

contradictione aliqua conferetur. In cujus rei testimonium et
munimen sigilla nostra ,

ad

preces et instantiam memorate

Immesoete, beghine, presentibus sunt appensa. Datum et actum
anno

Domini millesimo

ducentesimo septuagesimo secundo ,

mense septembri.

Oorspronkelijke charter in het archief der burgerlijke
Godshuizen van Dendermonde. — Cartulaire de la
ville de Termonde, bl. 242.

II.

7 April 1288. — De deken en het kapittel der kerk van Dendermonde
machtigen de begijnen van St.-Gillis hun hof te verplaatsen
binnen de parochie van Dendermonde.

Universis

presentes

litteras visuris ,

decanus et capitulum

ecclesiae Teneramundensis, salutem in Domino. Noverint universi, quod nos ad multimodam supplicationem et necessitatem
beginarum

civitatis Sancti Egidii juxta Teneramundum, quas

propter malam dispositionem loei in quo habitant , videlicet
propter

nimiam

et periculosam aquam

ut

inundationem in

hieme et corruptionem aeris in cestate, et difticultates et alia
incommoda

ipsas

beginas

plus solito infestantia , ad locum

majis congruum situm intra limites parochias Teneramundensis,
ubi jus patronatus obtinere dignoscimur, cupiunt se transferre
de consensu et voluntate

plebani

ecclesiae Teneramundensis

prasdictae , licentiamus et concedimus , in quantum in nobis
est ,

quod

dictae

beghinas

possint construere capellam

seu

—
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oratorium inlra dictam parochiam Teneramundensem, in loco
sibi ad hoe convenienti ,

ac in earum

sumptibus ,

annis capellanum eligere , in hunc modum :

singulis

quod plebanus

praedictus ex integro curam earum obtineat, et dictus capellanus potestatem habeat ut dictas beghinas
et ad

ad confessionem

psenitentiam suscipiat, ac etiam sacramentum eucharistae

et extremam unctionem eisdem, cum necesse fuerit, administret,
vocatus sicuti vicarius in

partem sollicitudinari

et

laboris ;

ita tarnen, quod idem capellanus, nisi fuerit, prius praesentatus,
consensum

nostrum

et

dicti

plebani super

hoe

habuerit ,

divinum officium nullatenus exequatur. Concedimus eis insuper,
ut habeant pendentem campanulam, per quam ad missarum
solemnia convocentur, et sepulturam de suis beghinis , aliis
quibuscunque

duntaxat exceptis , dicto plebano subditis sub

hac forma : quod nos tertiam partem omnium oblationum ,
quas de funeribus sepeliendis, tam prima die sepulturae, quam
septima et trigesima, ac etiam in anniversariis provinere contingebit in denariis, cereis, ac candelis; quam scilicet partem
dictae beghinae per suum nuntium infra tridui spatium, nobis
ad ecclesiam nostram Teneramundensem fideliter transmittent,
inter nos et dictum

plebanum et provisores ejusdem ecclesiae,

more solito distribuendam ;

du$ vero partes dictarum obla

tionum undecunque sibi oblatae in
diminutione aliqua convertentur ;

usus infirmariae suae sine
hoe adjecto quod singulae

beghinae anno quolibet unum denarium in Nativitate Domini,
unum die

Paschae et unum

supradicto plebano

pro jure

in festo
parochiali

Pentecostes ,
solvere

nobis et

tenebuntur;

supplicamus insuper nos decanus et capitulum , plebanus et
beghinae superius nominatas, R d o in Christo patri ac domino
D n o G., Dei gratia Cameracensis episcopo, quatenus prasmissa
et singula omnia prout superius narrata, laudare , approbare
et confirmare dignetur, et eisdem interponere suam auctoritatem , ordinationem

et decretum ; in quorum testimonium

et munimen sigillum nostrum una cum sigillo praefati plebani
praesentibus litteris duximus appendendum. Ego vero Henricus,
plebanus antedictus sigillum meum huic scedulae appendi una
cum sigillo decani et capituli

predictorum ,

in cognitionem

—

et memoriam
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praemissorum. Actum et datum anno millesimo

ducentesimo octogesimo octavo, feria quarta infra dominicam
qua cantatur Quasimodo.

Oorspronkelijke akte op perkament, met twee nog goed
bewaarde zegels, 't eene van 't kapittel der O.-L.Vrouwkerk van Dendermonde, verbeeldende, langs de
eene zijde, de H. Maagd en het kind Jesus, met het
randschrift: S. CAPITVLI : ECCLES1E : TENREMVNDM., langs de andere zijde hot hoofd der H.
Christiana, met het randschrift: SANCTA CRISTIANA. — A. DE \ LAMINCK, De stad en de heerlijkheid
van Dendermonde, IV, 276.

III.

Oude vertaling van het voorgaande stuk.

Aen allen denghenen die dese tegenwoordige letteren sullen
sien, den deken ende capittel vande kercke van Dendermonde,
saluyt in den heere. Kennelijck sij eenen iegelijckx dat wij,
om de menichvuldige supplicatie ende noodtsukelicheyt vande
begijnen

van

St.-Gillis bij Dendermonde , dewelcke om de

quade gelegentheijt vande plaetse in dewelcke sij woonen, te
weten om het groot ende periculeus water als den overvloet
in

den winter ende de corruptie des lochts in den somer ,

ende difficulteijt ende ander ongemack die de begijnen meer
als ordinair overvallen, mits consent ende wille vanden plebaen
vande kercke van Dendermonde , begeeren sij hun te trans
porteren

tot eene meer bequame

plaetse, gelegen binnen de

limiten vande voors. prochie van Dendermonde, in dewelcke
wij gekent worden

het jus patronatus ofte het patroonelijck

recht te hebben, so licentieren wij ende laten toe, voor soo
veel als in ons is, dat de voors. begijnen sullen mogen bouwen
een cape!Ie oft

oratorie binnen de voors. prochie van

Den

dermonde, in eene plaetse daertoe bequaem ende tot haerlieder

-
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coste alle jaere eenen capellaen vermogen te kiesen, in deser
voegen dat den voors. plebaen int geheel behoude de sorge
van haerlieden ofte cure, ende dat den voors. capellaen macht
sal hebben dat hij de voors. begijnen tot de biechte ende
penitentie sal mogen ontfaen , ende oock het sacrament des
outaers , als oock van uyterste salvinge aen deselve . alst
noode is, sal mogen administreren, hiertoe geroepen als vicaris
in 't deel vande sorge ende arbeydt, soo nochtans dat den
selven capellaen , tensij hij alvooren gepresenteert sij geweest
ende ons consent, alsoock vanden voors. plebaen hiertoe vercregen heeft , het goddelyck officie geensins en sal mogen
bedienen , ende bovendien laten wij haer toe dat sij sullen
mogen hebben een hangende klocxken , door het welcke tot
der missen solemniteyt connen bijeen geroepen worden ende
tot de begraeffenisse van haer beghijnen, alle andere, hoedanig
sij sijn, uytgenomen , aen den voors. plebaen onderworpen ,
op dese forme dat wij het derde part van alle oblatien ,
dewelcke vande uytvaerden, soo den eersten dach vande be
graeffenisse als de sevenste ende dertichste , alsoock in de
jaergetijden , sullen geschieden te vervallen in penningen ,
sponden ende keerssen, welck deel de voors. beghijnen door
hunnen bode , binnen de spatie van drij dagen, aen ons in
onse kercke van Dendermonde getrouwelijck sullen oversenden,
om tusschen ons ende den voors. plebaen ende de proviseurs
vande selve kercke op gewoonelycke maniere gedistribueert
te worden, maar de twee deelen vande voors., van wat cant
dat zij comen, sullen tot het gebruijck van hunne infirmerie,
sonder eenige verminderinge, verkeert worden , dit noch by
gevoecht wesende dat alle de Legynen int besonder sullen
gehouden worden aen ons ende den voorgenoemden plebaen
voor parochiael recht te betalen eenen penninck op den geboortedach ons Heeren, eenen op den Paeschdach ende eenen
op den feesldach van Synxen. Voorders supplieren wij de
ken ende capittel , plebaen ende begijnen boven genoemt ,
aen den eerweerden vader in Christo ende heer mijn heer
G., bij der gratie Godts , bisschop van Camerijck , dat hij
hun geweerdige de voorgaende ende ieders een in tbesonder

—
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poinct, te prijsen, te approberen ende confirmeren ende tusschen te stellen sijne auctoriteyt, ordinantie ende decreet. In
wekker getuygenisse ende versekertheyt hebben wij goet ge
vonden onsen segel , tsamen met den zegel vanden voorge
noemden plebaen, aen dese tegenwoordige brieven te hangen.
Maer ick Henricus, voorgenoemden plebaen, hebbe mijn segel
gehangen aen desen brief, tsamen met den segel vanden voor
genoemden deken ende capittel, tot bekentenisse ende memorie
van al hetgene boven verhaelt. Gedaen ende gegeven int jaer
duijsent twee hondert ende acht en tachentich, den vierden
werckdach na den sbndach op denwelcken wort gesongen « als
nieuw geboren kinderen ». 1288.
(XVIIC eeuw).

IV.

4 Juli 1289. —

Willem , bisschop van Karaerijk ,
toestemming tot de verplaatsing van 't Begijnhof.

geeft zijne

Universis presentes litteras visuris , Guillermus,

Dei gratia

Cameracensis episcopus . salutem

in

Domino sempiternam.

Noveritis quod nos concessionem a decano et capitulo ecclesie
Tenremondensis, de consensu et voluntate plebani ejusdem
ecclesie, factam, beghinis Sancti Egidii super capella construenda
infra limites patronatus ipsius ecclesie, necnon super capellano
ibidem instituendo, et campana habenda, ac super oblationibus
distribuendis, et redditu solvendo, prout hoe in litteris dictorum
decani et capituli super hoe confectis et presentibus annexis
plenius continentur. Viso in hoe quomodo utriusque eccle
sie et cultus divini augmentationem inspecta premissa et
omnia alia in dictis litteris contenta laudamus , approbamus
et auctoritate ordinaria confirmamus, eisdem nostrum interponentes decretum et assensum, jure tarnen alieno in omnibus
semper salvo. In cujus rei testimonium sigillum nostrum
presentibus litteris duximus apponendum. Datum anno Domini

—
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CC 0 LXXX nono, feria secunda post festum beatorum Petri

et Pauli apostolorum.
Oorspronkelijk stuk op perkament. — Het zegel is ver
loren. — Cartulaire de la ville de Termonde, hl. 2d:l,
naar eene gebrekkige kopie in 't archief der O.-L.Vrouwkerk van Dendermonde.

V.
Oude vertaling van liet voorgaande stuk
Aen allen denghenen die dese jegenwoordige brieven sullen
sien wenscht Guilielmus, door de gratie Godts bisschop van
Camerijck , eeuwige salicheyt in den heere. Sij een iegelijck
kennelijck dat wij de toelatinge vanden deken ende capittel
vande kercke van Dendermonde , gedaen uyt consent ende
wille vanden plebaen vande selve kercke aen de begijnen van
Sint Gillis om eene capelle aldaer te stellen ende eene clocke
te hebben , ende over de offerhanden die moeten gedeylt
worden, ende de rente die moet betaelt sijn, volgens dat het
selve in de brieven vanden geseijden heere deken ende capittel
hier over gemaeckt, dese tegenwoordige annexe breeder verhaelt wort. Gezien dan de gevoegelijckheyt van beyde de
kereken ende vanden goddelijcken dienst de vermeerderinge ,
ingesien hebbende het voorgaende ende alle hetgene in de
voorgenoemde brieven wort begrepen , soo lauderen wij het
selve ende approberen, ende door onse ordinarische auctoriteyt confirmeren , aen deselve brieven stellende ons decreet
ende toestemming, behoudelijck nochtans iemants anders recht
in sijn geheele. In getuygenisse van welcke hebben wij goet
gevonden

onsen

segel

aen

dese tegenwoordige te

hangen.

Gegeven int jaer duysent twee hondert negen en tachentich,
den tweeden werckdach naer den feestdach vande salige aposte
len Petrus ende Paulus.
(XVII® eeuw).

—
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VI.

21 Augustus 1294. — Robrecht, oudste zoon des graven van
Vlaanderen, graaf van Nevers en heer van Bethune en Den
dermonde, overwegende dat het nieuw Begijnhof bij de Brabantpoort en nevens het oud Begijnhof, te zeer verwijderd
is van het kerkhof der stad , waar de begijnen tot nu toe
begraven werden, schenkt hun eene ommuurde plaats of straat
rond hunne kapel , om tot kerkhof door den bisschop van
Kamerijk ingewijd te worden.

Universis presentes

litteras

genitus comitis Flandrie ,

inspecturis , Robertus

Nivernensis comes ,

primo-

Bethunie

et

Tenremonde dominus, salutem cum sempiterna salute ! Noveritis quod nos desiderantes cultum divinum augmentari ,
attendentesque quod locus beguinarum

novarum existentium

et commorantium de assensu et voluntate nostris in villa nostra
predicta, satis propè portam per quam itur versus Brabanciam
citra locum veterum beguinarum versus villam , nimis distat
a cimeterio prochie dicte ville , in quo earum decedentium
corpora consueverunt inhumari , eisdem concessimus intuitu
pietatis et ob remedium anime nostre , uxoris parentumque
nostrorum, plateam quamdam , existentem circumquaque capellam suam, clausam muro secundum quod murus se comportat
in longum et latus et secundum quod dicta platea se comportat
infra murum predictum , ad opus cujusdam cimiterii ; quam
plateam admortizamus et admortizatam volumus in perpetuum
ad opus dicti cimiterii, nichil de cetero per nos seu succes
sores nostros dominii vel jurisdictionis, in ipsa platea rctinendo,
volontes et expresse consentientes quod platea predicta per . .
episcopum Cameracensem benedicatur cum sibi placuerit et
viderit expedire , ratum habentes et gratum quicquid super
benedictione predicta fiet per episcopum predictum. In cujus
rei testimonium sigillum nostrum duximus litteris presentibus
apponendum.

Datum

apud

Tenremondam ,

anno

Domini

—
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millesimo ducentesimo nonagesimo

quarto,

feria sexta post

Assumptionem beate Marie Virginis.
Oorspronkelijk stuk op perkament, met geel wassen
zegel, gedeeltelijk geschonden. — Op den rug : Kerk
hof: Van derfondacie van den hove by den prince.
Het consent van den prince van eene strate in te nemen tot eender capelle ende kerchof, anno xij c xciiij.

'

VII.

15 Juli 1295. — Hendrik , abt van Affligem , proviseerder des
Begijnhofs van Dendermonde, laat weten dat er eene overeen
komst gesloten is tusschen de meesteressen en de begijnen van
gemeld hof, betrekkelijk het deel hunner goederen, waarvan
het Begijnhof na hunne dood in het bezit zal worden gesteld.

In nomine Domini amen. Noverint universi quod hoe est
transcriptum seu transsumptum per me notarium publicum
infrascriptum sumptum ac eciam abstractum ex quibusdam
litteris patentibus discreti et religiosi viri domini Heynrici
bone memorie condam abbatis AfHigiensis ejus vero sigillo
sigillatis , sanis et integris , omnique vicio et suspicione carentibus, correctione vero tali salva, videlicet quod ipse 1ittere
originales inter nonam et decimam lineos in quadam plica,
a capite numerando, ex propria earum natura propter earundam antiquitatem et non viciose sint corrose , cum litteris
tarnen integris et verbis visibiles et legibiles existentes ut
prima facie apparebat ,

tenorem

qui sequitur de

verbo ad

verbam continentibus.
Universis presentes litteras inspecturis Heynricus Dei paciencia abbas monasterii Affligensis, provisor beghinarum nove
curtis Tenremondensis a reverendo patre G. Dei gratia Cameracensi episcopo ordinatus seu datus , salutem in domino
sempiternam. Universitati vestre notum facimus quod magistre
beghinarum

dicte curtis cetereque beghine ibidem

de suis

—

ÏO

—

domibus ac domoram porcionibus
sident in presenti seu
culcitiis

sive

rebus

quas in dicta curte pos-

possessare erunt etiam in futuro , de

aliis quibuscumque ad

incrementum et

utilitatem ipsius curtis provide disponere cupientes, nostro et
quorundam

discretorum

ad hoe specialiter vocatorum

inter-

veniente consilio statuerunt et ordinaverunt inter se concorditer
in hunc

modum

videlicet

quod

quarta

pars

uniuscumque

domus quam possidet aliqua beghinarum, necnon et quarta
pars cujuslibet porcionis ,

hoe est partis medie,

quarte infra ejusdem curtis
posterum construende

ambitum

jam

tertie sive

constructe vel in-

post decessum beghine domum integram

possidentis, seu quamcumque aliam

porcionem partis medie,

tertie sive quarte, cedere debeat absque contradictione et stabiüter permanere communi usui et commodo dicte curtis. Si
vero

aliqua

beghinarum

dicte curtis tam presentium quam

etiam futurarum matrimonium contraxerit, vel alias se transtu
lerit ad

manendum ,

persona hujusmodi in predicta quarta

parte nichil juris deinceps obtinebit, sed cedet communi usui
beghinarum , hoe tarnen notato quod de tribus partibus ordinare poterit et disponere juxta sue beneplacitum voluntatis,
ita
nee

quod
a

dicte tres partes a suo loco nullatenus avellantur

personis

aliquibus

habitum beghinarum

et

occupentur

nisi

ferre

voluerint

se subjicere reverenter correctioni ,

ordinationi et regule earumden. Si tarnen beghina aliqua de
licencia magistrarum

dicte curtis ad locum alium

rationabili animo revertendi
in hoe casu non

se transferat ,

dictam curtem

ad

privabitur jure suo. Est eciam a

beghinis concorditer ordinatum
quatuor participes

que

quod

plures

de cetero construenda ,

et

causa
tempus

predictis

persone quam

esse non poterunt in domo

qua beghina aliqua sepe

ex

aliqua infra

quod culcitra in

dicte curtis moriens

secumbuerit ,

post decessum ejusdem beghine ipsius curtis infirmarie usibus
applicetur. Et preterea hoe annexum quod si aliquam beghinam
contingat decedere

intestata ,

ita quod

de suis clenodiis ac

rebus mobilibus nichil ordinaverit nee condiderit testamentum,
tune infirmarie antedicte seu communi usui pauperum beghi
narum aut alibi prout dicte

curtis

rectricibus visum fuerit

—
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expedire utilitati et commodo

—

lideliter applicentur.

Si vero

aliqua dubitabilia ex premissis oriri contigerit , vel emergi ,
illorum declarationem nobis seu cuilibet provisori ejusdem
curtis qui pro tempore fuerit institus specialiter reservamus.
In quorum omnium premissorum testimonium , memoriam
et munimem , sigillum nostrum presentibus duximus apponendum. Datum anno domini millesimo ducentesimo nonagesimo quinto in divisione apostolorum. Et quia forsan ipse
littere originales quarum tenor superius est insertus a diversis
personis ac in diversis locis diversimode examinari seu videri
exigantur et requirantur, ne igitur casu fortuito quovismodo
ah aliquo mala custodia , igne , aqua vel alias , ipse littere
originales supra inserte destruantur, frangantur seu annullentur,
quod esset vel esse posset in prejudicium , dampnumque et
gravamen ipsius curtis predicte, quod absit, ideo ad requestam
et instantem

petitionem

magistrarum

ipsius curtis

predicte

pertunc existentium et requirentium, hoe presens transcriptum
seu transsumptum cum legitima collacione contentorum in
ipsis litteris originalibus facta par me notarium infrascriptum,
unacum discreto viro Johanne dicto Stickere clerico, magistro
artium Cameracensis dyocesis , transcripsi seu

transsumpsi.

Collacione facta in domo mei notarii infrascripti

sita juxta

locum dictum Bladarium Tenremonde, anno domini millesimo
quadringentesimo vicesimo secundo indictione decima quinta
mense Julii die sexta , hora octava ante meridiem ejusdem
diei, pontificatus sanctissimi in Christo patris et domini nostri
domini Martini divina providencia pape quinti anno quinto,
presentibus et ascultantibus discretis et honestis personis do
mmis Johanne Scoirman , Johanne Sappen , Ludovico de
Hoverheyt presbiteris

Cameracensis

dyocesis ,

testibus fide

dignis ad premissa vocatis specialiter et rogatis.
Et ego Jacobus Nordont , presbiter Cameracensis dyocesis
publicus imperiali auctoritate notarius, quia de dictis litteris
originalibus supra insertis ad presens transcriptum seu trans
sumptum diligentem feci collacionem unacum dicto magistro
Johanne Stickere clerico ,

ac in

presencia testium prenomi-

natorum quas adiuvicem concordanles reperii , nil addito aut

—
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remoto quod sensum variat aut substanciam, ideo huic presenti transscripto seu transsumpto exinde confecto, manu mea
propria scripto signum meum
monium

consuetum

apposui in

testi

veiitatis premissorum rogatus et requisitus.

Vidimus van Jacob Nordont, priester, notaris te Dendermonde, gedagteekend 6 Juli 1422.

VIII.

I'ebruari 1302 (1303 n. s.) — Hendrik, p'ebaan van Dendermonde,
bekrachtigt de voorrechten van 't Begijnhof, er aan verleend
door den bisschop van Kamerijk.

IJ

niversis

Christi fidelibus

presentes

litteras

inspecturis ,

Henricus plebanus Tbenremondensis salutem in Domino sempiternam. Memoria mortalium labilis exigit res gestas perpetuari
ne e Iapsu temporis non sine pacis dispendio earum veritas
ignoretur. Cum igitur quedam curtis apud Thenremonde de
novo instaurata sit et fundata, que vocatur communiter nova
curtis ubi beghine de seculi naufragio erepte a patre luminum
devotus obsequiis jugiter domino famulantur , et reverendus
in Christo pater dominus

Dei gracia Episcopus Cameracensis

una cum capitulo Thenremondense predicte curti et omnibus
personis Deo ibidem servientibus concesserit ac donaverit quod
sacerdotem habere valeant qui ipsis divina celebret, amministret
sacramenta et ecclesiastice tradat in earum cimiterio sepulture
et quedam alia indulserit sicut in litteris super hiis confectis
plenius continetur ,

universitati

vestre tenore presentium de-

claramus quod premissa jurisdictio, libertas et gratia prenotate
curti et personis inibi commorantibus concessa ut premittitur
de

nostro processit

ad huc
litteris

salvo

jure

expresso consensu

pariter et assensu et

nobis et capitulo

retento in prescriptis

nostrum plenarium consensum ex certa scientia pre-

missis omnibus adhibemus. In cujus rei testimonium sigillum

—
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nostrum presentibus duximus apponendum. Datum anno Domini M° CCC° secundo mense februani.
Oorspronkelijk stuk op perkament. — Het zegel ontbreekt.

IX.
3 Juni 1303. — Uittreksel uit het testament van Michiel van der
Straie, waarbij deze, o. a , aan de begijnen van hei nieuw hof een
halster rogge, en aan die van het oud Begijnhof 12 deniers 's jaars
schenkt.
... Item, beghinis nove curtis, unum halstarium siliginis
annui reddisus; et mense Sancti Spiritus in parrochia Sancti
Es>idii, ünum halstarium siliginis annui redditus. recipiendum
singulis annis supra quamdam petiam terre arabilis , sitam
in loco qui dicitur Ghemenevelt. Item, dedit dictus Mychael
ac legavit mense Sancti Spiritus in Lebbeke , duos solidos
annui redditus ; item, ad opus capellanie in Lebbeke de novo
constituende , duos solidos annui redditus ; item , beghinis
antique curtis, ad opus missarum suarum, auodecim denarios
annui redditus, recipiendos anno quolibet supra pratum suum
quod dicitur Corenwijfsmersch.
Cartulaire de Zicyveke. bl. 88.

X.
G Juli 1301. — Testament van Margareta, dochter van Philip, gezegd
van Zo'nerghem, ten voordeele des Begijnhofs en andere gods
dienstige gestichten. Als uitvoerders van haar testament benoemt
zij den pastoor van 't Begijnhof en de pastoors van Herdersem en
Lebbeke.
In

nomine

Margareta filia

patris et filii

et spiritus

quondam Philippi dicti de

sancti amen.

Ego

Zomerghem, gravi

—
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infirmitate corporis detenta, compos tarnen mentis mee, ob
remedium et salutem anime mee tale condo testamentum ,
in primis conferens et legans curato beghinarum nove curtis
in Teneremonda quindecim solidos annui redditus ; item
infirmarie ejusdem curia quinque solidos annui redditus. Item
in festo Pasche quinque solidos annui redditus pro vino post
receptionem sacramenti altaris distribuendo in curia predicta ;
item curato beghinarum in Aloest tres solidos annui redditus
pro anniversario meo, patris mei et matris mee in perpetuum
ibidem faciendo. Prcfatos viginti et octo solidos super red
ditus meos in Aloest perpetue capiendos. Item ad emendum
vestem saricam pro casula facienda in curia
quatuor

libras;

Tenremondensi

item Johanni , fratri meo, centum solidos.

Item ad acquirendas missas pro defunctis et mortuorum
suffragia quatuor libras. Domino Judoco presbitero beghinarum
decem solidos; domino Johanni de Terreoponte quinque
solidos; domino Danieli Martini tres solidos; domino Cornelio capellano hospitalis quinque solidos ; magistro Philippo
dicto Bracke sex solidos ; servitoribus ecclesie Tenremundencis
quilibet xij denarios ; Johanni Bernier tres solidos; item
conventui in quo maneo xx 11 solidos ; hospitali Tenremondensi
v solidos; domui leprosorum juxta Tenremondam quinque solidos;
fratri Theoderico ordinis de monte Carmeli et ejus socio fratri
Gosuino quilibet eorum qninque solidos ; conventui predictorum
fratrum quatuor solidos ; mense sancti spiritus in Tenremonda
quinque solidos ; mense sancti spiritus in Lebbeke tres solidos ;
hospitalis in Aloest sex solidos ; fratri Gilberto de Novo Castro
tres solidos; curato de Lebbeke duodecim solidos; domino Egidio
curato de Herdynchsem decem solidos ; fratribus Willeminis
in Aloest sex "solidos ; fratribus minoribus in Bruxellis duos
solidos ; fratribus minoribus in Gandavo tres solidos ; fratribus
predicatoribus ibidem tres solidos ; fratribus augustinus in
Machlinia tres solidos; pro restitutionibus faciendis xx 1 ' so
lidos ; Ysabele de Oudeghem manitergium unum ; domicelle
Beatrici capitegium quod dicitur ommedoech ; domicelle Adelise capetegium unum de duabus ulnis; Margarete Pauli
tunicam

et

pelliceam ;

Gertrudi

sorori

mee lxx ,a libras ;
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Beutrici sorori mee triginta libras. Ad hec autem exeqoenda
et adimplenda eligo et constituo dominum Judocum presbiterum curie beghinarum Tenremondensium, dominum Egidium
curatum de Herdynchsem, dominum Balduinum curatum de
Lebbeke meos veros esse testamentores et exequtores ponens
in eorum manibus omnia bona mea mobilia et immobilia ,
donec infrascriptum meum testamentum plenarie , sine condictione aliqua , fuerit persolutum. Actum et datum anno
domini M° CCC° quarto in octavis apostolorum beatorum
Petri et Pauli. Approbo superscriptionem ubi dicitur magistro
Johanni etc. Datum anno et die predictis.
Oorspronkelijk stuk op perkament. — De zegels zijn
verdwenen.

XI.
1305. — » Dit was gemaeet ende bescreven int jaer ons heren dusentech drie ondert endo vive, des vriendaghes na half vasten. »
Wouter de

Moor begiftigt het

Begijnhof

met eene rent

van IOO schellingen , gedeeltelijk bezet op een bunder land,
gelegen te Hamme, ter plaats geheeten Ardoy, toebehoorende
aan Hendrik, van den Choere.
Oorspronkelijk in 't ongereed geraakt stuk op perkament,
van boven afgesneden.— Het schepenenzegel ontbreekt.

XII.
13 Maart 13.D5 (130G n. s.) — Testament van Wouter de Moor in voor
deel van 't Begijnhof van Dendermonde, verleden vóór den deken
en het kapittel der O.-L -Vrouwkerk.
Universis presentia visuris et audituris, decanus et capitulum
ecclesie beate Marie Tenremondensis salutem cum intimatione

—
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veritatis. Noverint universi et-singuli quorum interest quod in
nostra presentia propter hoe principaliter spontaneus , non
coactus, nee aliqua causa ipsum ad hoe cogente constrictus,
constitutis Walterus dictus Moer sane mentis, animo deliberato,
in piam elemosinam intuitu divine pietatis, ob salutem anime
sue et animarum parentium et omnium amicorum suorum ,
volens presertim per hoe cultum divini nominis in terris
augmentari, centum solidos annui redditus in perpetuum legavit et irrevocabiliter et stabiliter erogavit ad opus et vivamen
unius capellanie fundande et construende in infirmaria nove
curtis beghinarum in suburbio ville Tenremondensis commorantium, capiendos singulis annis in moneta cursibili et dativa
in Flandria de annuis redditibus suis in Hamme , videlicet
viginti solidos super agrum Henrici de Heede in loco qui
dicitur Deïst.

Item viginti

solidos super

agrum Margarete

dicte Michaelis in loco qui dicitur de Ghenne. Item viginti
solidos super terras Jacobi filii Walteri in loco qui dicitur
Leppenvelde super agrum suum et super unum jornale ejusdem
Jacobi ultra Ryd. Item viginti solidos super agrum Soy dicti
Keiser in loco qui dicitur Polre super terras ejusdem Soy in
loco qui dicitur Bec versus Morseke. Item viginti solidos
super unum jornale terre Henrici dicti de Roethen in loco
qui dicitur Overloep juxta Platheam et super unum jornale
ejusdem Henrici versus occidentem. Item contulit in forma
predicta ad petanciam pauperum beginarum in predicta infir
maria decumbentium viginti solidos annui redditus solvendos
tribus terminis anni videlicet primam partem ad natale domini, alteram partem ad
pr0
emendis victualibus et inter ipsus equaliter distribuendis ipse
tempori
terram Egidii de Sproet sitam
in loco qui dicitur Hout et super duas pecias terre ejusdem
Egidii versus occidentem. Item legavit dictis beginis quinque
solidos ad oleum lampadis, tres solidos communicantibus ad
vinum communiter distribuendum tribus terminis ipsis communicatis videlicet ad natale domini , ad pascha et ad penthecosten equaliter triparciendos. Item duos solidos ad ostias
pro eucharistia conficienda comparandas. Item decem solidos
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heghinis depauperatis extra predictam infirmariam commorantibus ad carnes emendas in tribus festis predictis equaliter inter
ipsas pauperes
solidos

beghinas

triparciendas , quos quidem viginti

assignavit super unum

bonarium terre Henrici dicti

de Thore jacens in parrochia de Hamme in loco qui dicitur
Ardoy. Hoe addito quod predictus Walterus predictis septem
libris gaudebit ad vitam suam, et hec omnia et singula superius annotata promisit predictus Walterus inviolabiliter observare, renuncians omni exceptioni juris vel facti seu
a quocumque judice statuendi.

In

quorum omnium tutelam

et munimen nos decanus et capitulum prenarrati ad instantiam

et preces Walteri antedicti et beghinarum predictarum

sigillum

nostrum

presentibus duximus apponendum.

Datum

anno Domini m° tricentesimo quinto feria sexta post letare
Jherusalem. Si prescriptus videlicet constitutus

approbamus.

Datum ut supra.

Oorspronkelijk stuk op perkament, zonder zegel. — Op
den rug : Redditus assignati in parochia de Hamme.
Van her Wouter de Moor, van hondert scellinghen
ghegheven ter hulpen van eender capelrie in de firmerije. — Van welcken honderd sc. gr. noch eenen brief
es in Vlae msche, gheseghelt mat den seghel van der
stede van Dendermonde.

XIII.

Januari 1311. — Hendrik van den Brouke en Katelijne , zijne
echigenoote, vesiigen eune rent van 40 schellingen tournois 's jaars
op een huis in de Dijkstraat, te Dendermonde, ten voordeele van
Robrecht van der Varent.

Wi Gillis van der Denren, Willem

ver Jolenten, Goessen

Coutteel , Cornelis van den Berghe, Daneel van
Daneel ser

Bornhem ,

Daneels, dorewarders sone, ende Daneel van der

Seelden, scepenen in Denremonde, maken cont ende kenlee

—
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veritatis. Noverint universi et-singuli quorum interest quod in
nostra presentia propter hoe principaliter spontaneus , non
coactus, nee aliqua causa ipsum ad hoe cogente constrictus,
constitutis Walterus dictus Moer sane mentis, animo deliberato,
in piam elemosinam intuitu divine pietatis, ob salutem anime
sue et animarum parentium et omnium amicorum suorum ,
volens presertim per hoe cultum divini nominis in terris
augmentari, centum solidos annui redditus in perpetuum legavit et irrevocabiliter et stabiliter erogavit ad opus et vivamen
unius capellanie fundande et construende in infirmaria nove
curtis beghinarum in suburbio ville Tenremondensis commorantium, capiendos singulis annis in moneta cursibili et dativa
in Flandria de annuis redditibus suis in Hamme , videlicet
viginti solidos super agrum Henrici de Heede in loco qui
dicitur Deïst.

Item viginti

solidos super

agrum Margarete

dicte Michaelis in loco qui dicitur de Ghenne. Item viginti
solidos super terras Jacobi filii Waltcri in loco qui dicitur
Leppenvelde super agrum suum et super unum jornale ejusdem
Jacobi ultra Ryd. Item viginti solidos super agrum Soy dicti
Keiser in loco qui dicitur Polre super terras ejusdem Soy in
loco qui dicitur Bec versus Morseke. Item viginti solidos
super unum jornale terre Henrici dicti de Roethen in loco
qui dicitur Overloep juxta

Platheam et super unum jornale

ejusdem Henrici versus occidentem. Item contulit in forma
predicta ad petanciam pauperum beginarum in predicta infir
maria decumbentium viginti solidos annui redditus solvendos
tribus terminis anni videlicet primam partem ad natale domini, alteram partem ad
pro
emendis victualibus et in ter ipsus equaliter distribuendis ipse
tempori
terram Egidii de Sproet sitam
in loco qui dicitur Hout et super duas pecias terre ejusdem
Egidii versus occidentem. Item legavit dictis beginis quinque
solidos ad oleum lampadis, tres solidos communicantibus ad
vinum communiter distribuendum tribus terminis ipsis communicatis videlicet ad natale domini , ad pascha et ad penthecosten equaliter triparciendos. Item duos solidos ad ostias
pro eucharistia conficienda comparandas. Item decem solidos
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beghinis depauperatis extra predictam infirmariam commorantibus ad carnes emendas in tribus festis predictis equaliter inter
ipsas pauperes
solidos

beghinas

triparciendas , quos quidem viginti

assignavit super unum

bonarium terre Henrici dicti

de Thore jacens in parrochia de Hamme in loco qui dicitur
Ardoy. Hoe addito quod predictus Walterus predictis septem
libris gaudebit ad vitam suam, et hec omnia et singula superius annotata promisit predictus Walterus inviolabiliter observare, renuncians omni exceptioni juris vel facti seu
a quocumque judice statuendi.

In

quorum omnium tutelam

et munimen nos decanus et capitulum prenarrati ad instantiam et preces Walteri antedicti et beghinarum
sigillum nostrum

predictarum

presentibus duximus apponendum.

Datum

anno Domini m° tricentesimo quinto feria sexla post letare
Jherusalem. Si prescriptus videlicet constitutus

approbamus.

Datum ut supra.

Oorspronkelijk stuk op perkament, zonder zegel. — Op
den rug: Redditus assignati in parochia de Hamme.
Van her Wouter de Moor, vim hondert scellinghen
ghegheven ter hulpen van eender capelrie in de firmerije. — Van welcken honderd sc. gr. noch eenen brief
es in VlaemsChe, gheseghelt. met den seghel van der
stede van Dendermonde.

XIII.

Januari 1311. — Hendrik van den Brouke en Katelijne , zijne
echtgenoote, vestigen eene rent van 40 schellingen tournois 's jaars
op een huis in de Dijkstraat, te Dendermonde, ten voordeele van
Robrecht van der Varent.

Wi Gillis van der Denren, Willem

ver Jolenten, Goessen

Coutteel , Cornelis van den Berghe , Daneel van
Daneel ser

Bornhem ,

Daneels, dorewarders sone, ende Daneel van der

Scelden, scepenen in Denremonde, maken cont ende kenlee

—
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allen den ghenen die dese letteren selen sien ende horen lesen,
dat Heinrec van den Brouke ende Kateline siin wijf quamen
voer ons in onse ieghenwordechede ende droeghen op wel
ende wetteleke Robbrechte van der Varent viertich scellinghe
zwarter tornoise jaerliics eweleke, staende op een huus ende
op een erve dat gheleghen es in die Diicstrate, daer Gillis
Voet de varwere in woent, naest des voerseids Heinrecs huus
ende erve; ende bi manieren ende bi vorwarden , ware dat
sake dat den voeren ghenoemden Robbrechte van der Varent
iet ghebrake van desen voerseiden viertech scellinghen zwarter
tornoise elkes iaers in so wat manieren dat ware , so heeft
voerghenoemde Heinric van den Brouke ende Kateline siin
wiif ghewillekeurt ende gheconsenteert bi haren goeden wille,
dat die voergheseide Robtrecht van der Varent sine hant
mach slaen an hare huus ende erve dat daer naest gheleghen
es, tote diere tiit ende diere wilen dat hi Robbrecht voerseit
sine hant vervult hadde. Ende voert so es te wetene te gheldene
elkes jaers dese voerseide viertech scellinghe zwarter tornoise
te karssavonde,

ende dit erste paiement dat vallet in kers-

savonde die wesen sal in de jare ons heren alse men sal
scriven dusentech drie hondert ende twaelleve, ende also voert
elkes jaers van jare te jare telken karssavonde ewelec staende.
Ende in kennessen ende orconscepen van der welker dinc ende
bi beden ende bi versouke van beeden partien, so hebben wi
scepenen hiervoeren ghenoempt dese letteren gheseghelt met
onsen groeten seghele van der poert van Denremonde. Dit
was ghedaen in den jare ons heren doe men screef dusentech
drie hondert ende elleve saterdaghes na andach van dartiendaghe.

Oorspronkelijk stuk op perkament, met liet groot
(geschonden) poortzegel van Dendermonde. — Op den
rug der charter : Uit is den brief van den xl s. par. in
de Dickstrat.

—
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XIV.

Januari 1316. — De paus Jan XII machtigt den cantor der O.-LVrouwkerk van Dendermonde en de meesteressen en zusters van
't Begijnhof de aan dit sticht ontnomen goederen terug te eischen.

Johannes episcopus servus servorum Dei. Dilecto filio Cantori
Ecclesiae beatae Marias Tenremondensis Cameracensis dioecesis
salutem et apostolicam benedictionem. Dilectarum in Christo
filiarum magistrarum et sororum domus Beginarum Tenremondensium Cameracensis dioecesis precibus inclinati presentium tibi auctoritate mandamus , quatenus ea quae de bonis
ipsius domus alienata inveneris illicite vel distracta , ad jus
et proprietatem ipsius domus legitime revocare procures.
Contradictores per censuram ecclesiasticam appellatione postposita compescendo. Testes autem qui fuerint nominati si se
gratia, odio vel timore subtraxerint, censura simili appellatione
cessante compellas veritati testimonium perhibere. Datum
Avinione idibus Januarij pontificatus nostri anno primo.

Oorspronkelijk stuk op perkament, met het looden zegel
des pauzen.

XV.

1317. — Schuldbekentenis door Pieter Spanoghe, priester, en zijn
broeder Wouter, ten voordeele van Robrecht van der Varent.

Wij amman ende scepenen van der poert van

Denremonde

maken cont ende kenleec allen den ghenen die dese lettere
zelen zien ofte horen lesen dat her Pieter Spaenoghe , de
pape, bi voghede , ende Woutere sijn broedere, sijn comen
vore ons in onse jheghenwordechede ende hebben bekent ende
verlijt dat si

sijn

sculdech Robbrechte van

der

Vaerhent ,

—
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ochte den ghenen die dese lettere bringhet, twintech scellinghe
parensise tsiaers, erfelikere renten, op haer huus ende op haer
erve dat gheleghen es te Denremonde ane de marct , ende
die te gheldene ende te ghevene den vorseiden Robbiechte
ofte den ghenen die dese lettere bringhet elkes iaers te sente
Bamesse. In orconscepen der waerheit ende bi beden ende
bi versoeke van beede den vorseiden partien so es dit bezeghelt met der poert zeghele van Denremonde uuthanghende.
Ghemaect ende ghegheven int jaer ons heren doe men screef
dusentech drie hondert ende zeventiene des goensdaghes vore
sente Martijns dach.
Oorspronkelijk stuk op perkament, met geschonden
zegel in bruin was.

XVI.
Juli 1320. -- Pieter, bisschop van Kamorijk, beveelt den deken der
christenheid van Aalst en van de kerk van Haaltert de voorrechten
dei' begijnen van Dendermonde door het kapittel en den pastoor
dier stad te doen eerbiedigen.
Petrus, miseratione divina Cameracensis episcopus, dilectis
nobis in Christo decanis nostris ecclesie Haltrensis ac Christianitatis Alostensis , salutem in Domino sempiternam. Significaverunt nobis dilecte filie mulieres in curte Sancti Egidij
juxta Tenremundam commorantes quondam, vulgariter Begine
nuncupate, quod, licet dudum capitulum ecclesie beate Marie
de Tenremonda eisdem , de consensu

curati loei qui tune

erat, ob certas causas concessisset quod possent infra limites
parrochie de Tenremonda quamdam capellam construere et
capellanum ydoneum ibidem instituere , qui ipsarum confessionem audiret et ipsis sacramenta ecclesiastica ministraret,
prout hec et quedam alia in litteris dictorum capituli et
curati ac bone memorie domine Guillermi Cameracensis episcopi, predecessorum nostrorum dicuntus plenius contineri; dicteque mulieres dictam capellam prout ipsis licebat, construxerunt

—
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et ibidem capellanum

instituerunt seu

per magnum

per

tempus

dictum

institui fccerunt .

capellanum

et

ac per alios

ibidem canonice institutos in dicta capella ad confessionem et
alia ecclesiastica sacramenta fuerunt admisse pacifice et quiete,
prout ipsis et dictis capellanis licebat virtute litterarum predictarum. Nichilominus, capitulum et curati predicti nuper apposuerunt seu apponere nituntur impedimentum quod dicte mulieres
per dictum capellanum in dicta capella ad confessionem et ad
alia sacramenta

ecclessiastica

nullatenus

admittantur ; quare

supplicaverunt nobis humiliter mandari dictis capitulo et curato
et omnibus aliis quorum interest , quod ab hujus modi impedimento

et nisu

desistant

et

quod fiat

secundum tenorem litterarum predictarum

ipsis

mulieribus

justicie complemen-

tum : Nos vero, postulationi ipsarum favorabiliter annuentes,
in hac parte vobis et vestrum cuilibet commitimus et mandamus quatinus, vocatis capitulo et curato predictis et aliis
evocandis, si vobis constiterit ita esse, ex parte nostra . . .
gatis

eisdem

capitulo ,

curato

et

omnibus

aliis quod

ab

hujusmodi impedimento et nisu cessent totaliter et desistant
nee q . . . tenorem dictarum litterarum a . . q . . . taciant vel
acceptent, quominus dicte mulieres in dicta capella a capellano
ejusdem confessionem et alia sacramenta ecclesiastica recipiant
et

habeant sicut recipere et habere consueverunt virtute lit

terarum predictarum, salvo tarnen jure parrochie et quolibet
alieno, intimantes eisdem quod, si secus fecerint, contra ipsos
viriliter procedemus, justicia mediante quid in fee. . . fecerit
si interfuri nobis rescribere tarnen

. . .

faciemus quod ob

vestri defi . . . ad nos amplius non oporteat habere recursum.
Datum Cameraci in castro nostro de Selijs, die sabbati post
octavam apostolorum
vicesimo.

Petri et Pauli, anno Domini M° CCC°

Oorspronkelijk stuk op perkament. — Op den rug :

Dezen brijeff bevelt dat men den beghijnen gheen belet
en doen te ghebruyeken het recht van den capittel ende
parochiaen verleent aengaende haren capellaen in
administratie van den sacramenten. — MISSIVA AD DOMINOS DE CAPITULO ET CURATUM A DOMINO CAMERACKNSI.

—
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XVII.

Oude vertaling van het voorgaande stuk.

Ic Pieter , bider ontfaermicheit van gode , bisscop van
Camerike, onsen gheminden in Christo, onsen dekenen van
der kerken van Haltert ende van den kerstinhede van Aelst,
eeweghen groet in gode. Die lieve dochteren vviven, wonende
int hof tsente Gillis, by Denremonde, wilen in de ghemeene
sprake beghinen gheheeten , hebben ons laten weten dat al
eist dat sake dat wilen tcapittel van onser vrouwen kerke
van Denremonde , by consente van den prochipape van der
plaetsen, die doe was, hemlieden, omme sekere saken, heeft
gheconsenteert

dat

si

souden moghen

stichten

binnen der

plaetsen van der prochien van Denremonde eene capelle ende
daer in stellen eenen suffisanten capellaen, dewelke haerlieder
biechte horen soude , ende hemlieden haer kerkelike sacra
menten gheven soude. Also dese pointen ende eeneghe andere
in de letteren van den capitele ende van den prochiaen voorseit
ende ter goeder ghedinckenessen

her

Willems, bisscop van

Camerike, onse voorsate bet verclaert werden. Ende de vorseide wiven hebben de voorseide capelle ghesticht naer haer
betamen ende

daerin eenen capellaen ghestelt ofte ghedaen

stellen , ende hebben langhen tijt van den capelaen voorseit
ende van anderen die daer gheestelic in ghestelt waren
tsacrament van der biechten ende dander kerkelike sacra
menten paeyselic ende rustelic ontfaen, also hemlieden ende
den capelaen voorseit
den lettren voorseit.
voorseit hebben wilen
stellene belet dat de

gheoorlooft was, naer dinhouden van
Niet min tcapittel ende de prochiaen
toeghelettet ofte noch te pinen toe te
voorseide capelle tsacrament van der

biechten ende dander kerkelike sacramenten in gheender ma
nieren ontfanghen en souden, waeromme de dochteren voorseit
ons oetmoedelic ghebeden hebben te ghebiedene den capitele
ende den

prochiaen voorseit ende

allen den

anderen

diet

—
angaet dat si van desen
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belette ende

aerbeide aflaten

ende

dat den wiven vorseit mach ghescien haerlieder vuile recht,
also dese voorseide letteren

verclaren. Wijlie

begheerte in dit stuc gheionstich zijnde,

zeker haerlieder

bevelen ende ghe-

bieden hulieden ende eiken bijsonderlinghe dat ghy gheroupen
zijnde tcapitele ende de prochiaen voorseit ende dander die
men daer over roupen sal, eist dat het hu al so dinct synde,
van

onsen weghen

beveelt

de

capitele ende

de

prochiaen

voörseit ende alle den anderen dat si van desen belette ende
aerbeide cesseren ende met allen aflaten ,
en doen nochte gheene moeyte en

ende dat hy niet

maken ieghen dinhouden

van den letteren voorseit, waerbij dat de voorseide wiven in
de capelle voorseit van
tsacrament van der

sacramenten ontfanghen
ontfanghen ende

den voorseiden capelaen iet te min

biechten ofte haerlieder
ende

hebben

hebbene plaghen

ander kerkelike

moghen ,

naer

also sy te

dinhouden van den

lettren voorseit, nochtan behouden des prochiaens rechte ende
elkes anderes, segghende hemlieden eist dat si contrarie desen
doen wij sullen

se

mannelijc

wederstaen ende dat

bi den

middel van rechte. Wat men hier af doet op dat van node
zij, men scrijft

ons over ,

wij sullen daer so vele toe doen

dat ghij om hulieder ghebrec tot ons lieden gheen noet en
sult hebben

meer te commene.

Ghegheven te

ons casteel de Selijs , tsaterdaechs

Camerike in

naer de octave van den

apostelen sente Pieter ende sgnte Pauwels int iaer ons heeren
M. CCC. ende XX.

(Kopie op perkament, van de XV« eeuw).

XVIII.
23 Juni 1320. — Vidimus, gegeven door Hendrik, deken der S"-Gudulakerk te Brussel, der charters van 1288 en 1289.

Universis presentes litteras
ecclesie beate

Gudile

inspecturis ,

Henricus decanus

Bruxellensis salutem in

Domino sem-

—
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piternam. Noverint universi nos anno domini M° CCC° XX0
in vigilia beati Johannis Baptiste litteras discretorum virorum
decani et capituli ecclesie beate Marie Tenremondensis ac
etiam ejusdem ecclesie plebani necnon et litteras confirmatorias earumdem reverendi in Christo patris ac domini, domini
Guiliermi Dei gratia bone memorie quondam Cameracensis
episcopi veris ipsorum sigillis sigillatas , non abolitas , non
cancellatas , nee ulla sui parte vitiatas , tenuisse , legisse et
diligenter inspexisse, formam que sequitur continentes.
(Volgt de inhoud der charters van 1288 en 1289J.
In cujus rei testimonium sigillum nostrum presentibus litteris
est appensum. Datum anno Domini M° CCC° XX 0 in vigilia
beati Johannis Baptiste predicta.
Oorspronkelijk stuk op perkament. Het zegel is ver
dwenen.

XIX.
1 Juli 1332. — Gillis van der Schelden verkoopt aan Gozewijn
Slabhaerl eene erfelijke rent van 8 sch. 4 gr. tournois en eenen
halven ouden groot 's jaars, gevestigd op een huis en erf te Den
dermonde, ter plaats geheeten het Laer.
Wij Goessijn Coutrel ende Gillijs Stoutijn, scepenen in
Denremonde , doen te wetene allen den ghonen die dese
letteren zelen zien ofte horen lesen , dat Goessijn Slabbaert
heeft ghecocht ende vercreghen wel ende wettelic , bi maninghen van den amman ende bi wijsdoeme van ons scepenen,
jeghen Gillijse van der Scelden ende jeghen sinen voochet
ende jeghen Lijsbetten, sinen wetteghen wive, vij sc. iiij oude
grote tornoyse, van sconincx slaghe van Vrankerike, ende eenen
halven ouden groten tornoisen siaers, erfeliker renten, dewelke
rente zij hadden op een huus ende op een erve, dat gheleghen es
op Laer, alre naest Gherards Gans^coeps erve, ane dien side, ende
Jans erve van den Moertgate, ane dander side, te gheldene elkes

—

25

—

jaers dese vorseide rente te sente Jans daghe midden zomere. In
orcontscepen van deser dinc bi beden ende bi versoike van den
vorseiden partien hebben wij scepenen boven ghenoemt dese let
teren ghezeghelt elc onser met sinen propren seghele uuthanghende. Dit was ghedaen op den iersten dach van hoymaent int
jaer ons heren doe men screef M. CCC. twe ende dertich.

Oorspronkelijk stuk op perkament, met twee kleine
afhangende zegels in rood was.

XX.

Januari 1337. — Amman en schepenen van Dendermonde verklaren
dat Elisabeth Loefs gekocht heeft van Jan Amelroes van der Denren en dezes echtgenoote Bielen, eene jaarlijksche erfelijke rent
van 30 oude grooten tournois, bezet op een huis « ter Nieuwerborch », op drie koeweederi, daarachter liggende, en op « den
Belt », in Meerbroek.

Wij Woutre van Zwiveke, amman in de poert van Denremonde, Rogier van der Hert ende Heinrijc van Mirsene,
scepenen

in de

vorseide

poert , doen

te

wetene allen den

ghenen die dese lettren zelen zien ofte horen lesen , dat
joncfr. Lijsbet Loefs heeft ghecocht ende vercreghen, wettelec
ende redelec . jeghen Janne Amelroes , sone was van der
Denren ende jeghen joncf. Bielen , sijn wijf, dertech oude
groten tor., ofte de werde daer af, in goeden andren gherechten ghelde, jaerliker renten, erfelijc ende eewelijc, staende
op de husinghe ende op de ervachtecheit die Jan Loefs
sclercs was ,

ligghende ter

Nieuwerborch en

op drie coe-

wieden, daer achter ligghende, ende op den Belt, in Merbrouck , ende op al dat goet dat den vors. Jan van der
Denren houdende was in den tijt dat dese letteren waren
ghemaeckt, binnen den core van Denremonde , te gheldene
elkes jaers dese vorseide rente te tween terminen, dat es te

—
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vvetene, diene helft te sente Jans messe naest comende, ende
Gander helft te Kersavonde daer naest volghende. Ende also
voert van jare te jare ende van termine te termine dese
vorseide rente te gheldene. Ende es te wetene dat de vors.
joncf. Lijsbet es comen te deser vorseider renten bi maninghen
van mi amman ende bi wijsdomme van ons scepenen ende
voert soe es de vorseide joncf. Lijsbet betaelt ende al verghouden dc somme van ghelde die soe sculdech was Janne
van der Denrcn vorseit van den coepe van der vors. renten.
In orconscepen van deser dinc bi beden ende bi versouke
van

den vors. partien ,

hebbic amman ende

wij

scepenen

boven ghenoemt dese lettren gheseghelt elc met sinen propren
seghele uuthanghende. Dit was ghedaen int jaer ons heren
doe men screef dusentech CCC. zeven ende dertech in dertiendaghe.
Oorspronkelijk stuk op perkament; de zegels zijn ver
dwenen.

XXL
5 Mei 1340. — Katelijne Serpieters, begijn, begiftigt hare zuster
Amelberga en hare nicht Katelijne sRiken met eene koeweede,
gelegen in't nieuw Begijnhof. Na hun overlijden zal deze koe
weede in eigendom overgaan tot de Infirmerie des Begijnhofs.
Wij Goesin Couteel, Daneel Saman, pensoers, joncfrouwe
Lijsbette Loufs , joncf. Lijsbette van Moerseke ende joncf.
Katheline van Appels , meestren des nuwen hoefs der beghinen, in Denremonde , doen te wetene allen den ghenen
die dese letteren selen sien ofte horen lesen dat vor ons es
comen joncfrouwe Katheline Serpieters, beghine , ende heeft
ghegheven ende assigniert joncfrouwe Amelberghen, hare suster,
ende Katheline sRiken, hare nichten, also langhe alst leven
selen, een coegars, liggende in den nuwen hof vorseit, dat
joncfrouwe Katheline vorgh.

langhen

tijt

ghehouden

heeft

met

27

vreden ende met rusten ,

coegars heeft

ende

vor

dit

vorghenoemde

joncfrouwe Katheline vors. den vorghenoemden

hove quijte ghesconden ende verlaten ende schelt
groten siaers erfliker renten
liggende binnen den
heeft

joncfrouwe

ende

eenen

quyte

inghelschen

xl.

min ,

hove vorgh.. ende dese vorghenoemde

Katheline

vorseit

jegen

Jhanne

van

den

Ackere was ende Goesine sinen broeder renten gecocht ende
ghecreghen. wettelike ende wel
ghelde, alst sculdecb
ende meestren

betaelt

was ie doene,

boven ghenoemt,

in

goeden

waert dat

ghereden

wij pensoers

bi consente der joncfrouwen

der beghinen van den hove vors., georloeft

ende conseniiert

hebben te

Katheline

houdene joncf. Amelberge ende

haren

nichten vors. tforghenoemde coegars also langhe

alsi

selen ,

tween

waer oec dat

sake

dat

deen

van

hem

leven
van

joncfr. Amelberge ende Katheline hare nichten vors. quamen
van live ter doet, dander na levende soude dat vorgh. coegras houdene , also lange als leven sal, met
vreden. Na die doet van

hem

beden

rusten ende met

begheren

ende willen

joncfrouwe Katheline, joncf. Amelberghe ende Katheline vors.
dat dat vors. coegras sonder weder seggen eneclis menschen,
die nu ware ofte na coemen mochten, gheheel ende al weder
kere int profijt ende in hulpen der fermerien ende der armen
van den vorghenoemden

hove.

In orconscepen

der

waerheit

soe hebben wij Goesijn Daneel pensoers, joncf. Li]sbet Loefs.
Lijsbette

ende

Katheline.

meestren

boven

lettren ghezeghelt metten ghemeenen zegele
uuthanghende. Ghemaect ende ghegeven
M.

CCC.

ende

XL.

des

vjften

daghes

ghenoemt,
des

int jaer
binnen

dese

hoves vors.
ons

heren

uutgaende

meye.

Oorspronkelijk stuk op perkament, met liet geschonden
zegel van 't Begijnhof, vertoonende eene O. L. Vrouw
met het kind Jesus op den arm ; links en rechts
eene knielende maagd, en in den rand de nog leesbare
letters : CVRTE...
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XXII.

-O Augustus 1340. - Paridaan van den Hiedeen Daneel van Perbrouc
verpanden een half bunder land te « Heistergem op 'i Spellevelt
ten behoeve van de begijn Zoete van den Hiede.

Wij Gillis

van

der Scelden ,

Denremonde, Ghiselbrecht van
scepenen in de vorseide
ghenen

poert ,

die dese lettren zelen

amman

in

de

poert van

Belle ende Andries de Bloc,
doen
zien

te wetene allen den-

ofte

horen

comen zijn vore ons in onse jeghewordecheit

lesen ,

dat

Peridaen

van

den Hiede ende Daniël van Perbrouc, ende hebben
wettelec ende wel op alle dat goet dat zij nu hebben ende
hier

namaels vercrighen

zelen

alle

dues..eghe

oer van ver

Soeten van den Hiede, beghine, te houdene goet vaste ende
ghestade
van den beghijnhove

in de fermerie

een out halt buenre lans gheleghen te Heisterghem op tSpellevelt, omrae dewelke ghifte vors. ende omme gode te .
ende omme d e bede van hueren maghe ende duerenste .
van

haren vrienden

.

leven daghe lanc en
In
van

.

niet

.

ontfaen

langher

in

....

.

.
.

.

vors. haer

de vorseide

fermerie.

kennesse der waerheit bi beden ende bi nerenster versoeke
Peridane van den

Perebrouc ,

hebbic

Hiede

amman

vors.

ende van

Daniele

ende wij scepenen, boven

van
ghe-

noempt, dese letteren gheseghelt, elc onser met sinen propren
zeghele uuthanghende.

Dit was ghedaen int

jaer ons Heren

alse men screef M° CCC viertech den XX daghe in ouste.

Oorspronkelijk stuk op perkament, gedeeltelijk ge
schonden en onleesbaar.

—

29

—

XXIII.
25 November 1345. — Danetl van den Putte sticht ten voordeele van
do Infirmerie eene jaarlijksche opbrengst van twee halster rogge,
welke hij bezet op de helft van twee bochten, ter plaats geheeijn
de Roest.
Ic Daneel van den Putte doe te wetene allen lieden die
nu sijn ende namaels selen wesen , dat ic om Gode ende
oec om onste ende oecisoen van Beatrisen, mire suster, gheve
in pure aelmoesenen der fermerien van den niewen beghijnhove in Denremonde twee halster rogs siaers , goet ende
lovelec , als pachtrogghe schuldech es te sine , ende die
te leverne sonder der fermerien cost, met der rogmaten van
Denremonde , in de vors. fermerie , ten naesten Kersavonde
naest toe comende, na dien tijt dat ic sal sijn ghegaen ende
ghescheeden ut live ter doet ende niet eer, ende alse voertane
te eiken Kersavonde erfleec ende ewelec durende, maer also
langhe als ic leve wil ic sijn onghehouden van den vorseiden erfpachte te gheldene, ende dese ghenoemde aelmoesene
gheve ic Daneel vors. der vorseider fermerien nu , sonder
weder segghen, namaels van nu of van minen oere, ende te
bewise ende bepande de vorseide twee halster rogs siaers op
erfnesse die ic hebbe op de helft van tween bochten , die
men heet de Roest, die gheel hebben an omtrent viere coeweeden, ende dese Roest es gheleghen neven de niewe Roest,
bi Boudene van Loenmeere , ende om dat ic Daneel vors.
wille dat dese vorseide ghifte ende aelmoesene blive ghehouden ewelec ende ghestade , so hebbe ic dese lettre beseghelt
met minen propren zeghele uuthanghende. In kennessen der
waerheit, voert om noch meere sekerheit bidde ic om Gode
heersame onderscheedeghe persoene , mine lieve vriende her
Pietren den Blauwere, capellaen in de kerke van Denremonde,
Adame den Langhen , momboer van den vorseiden niewen
beghijnhove ende her Daneele Maechtem , beghinen pape ,
dat sij dese lettre willen zeghelen met mi in orconscepen
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der vorscrevenen dinghen. Ende wij Pieter de Blawere, capellaen in de kerke van Denremonde , Adaem de Langhe,
gheheeten momboer int vors. niewe hof, ende Daneel Maechtem
int vors. niewe hof, gheeten beghinen pape, om vriendeleeke
bede ende neerenstelec versouc ons liefs vrients Daneels van
den Putte dicvvile vorghenoemt, hebben beseghelt dese ieghenu-ordeghe lettre elc onser met sinen propren zeghele uuthanghende, teghader metten zeghele des vorseits Daneel van
den Putte, in kennessen ende orconscepen der waerheit. Dit
was ghegheven ende beseghelt int jaer ons heeren doe men
screef M° CCC. XL. ende vive in sente Kathelinen daghe.

Oorspronkelijk stuk op perkament. Zegels afgevallen
of geschonden.

XXIV.

Februari 1346. — Pdus Clomens beveelt den cantor der S'"-Gudulakerk te Brussel om de vervreemde goederen der Infirmerie te
doen wedergeven.

Clemens episcopus, servus servorum Dei, dilecto filio, cantori
ecclesie Sancte Gudule Bruxellensis Cameracensis diocesis,
salutem et apostolicam benedictionem. Dilectorum tiliorum provisorum ac dilectarum in christo filiarum magistrarum et sororum
infirmarie pauperum nove curtis beghinarum Tenremondensium
Cameracensis diocesis per provisores et magistras et sorores
solite gubernari precibus inclinati presentium tibi auctoritate
mandamus quatinus ea que de bonis ad ipsam infirmariam
pauperum spectantibus alienata inveneris illicite vel distracta
ad jus et proprietatem eiusdem infirmarie legitime revocare
procures, contradictores per censuram ecclesiasticam appellatione postposita compescendo. Testes autem qui fuerint nominati,
si

se gratia ,

odio

vel

timore

subtraxerint censura simili

—
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appellatione cessante compellas veritati testimonium perhibere.
Datum Avinione
quinto.

X

kal.

februari

pontificatus

nostri

anno

Oorspronkelijk stuk op perkaraent, met looden zegel
van den paus.

XXV.

23 November 1333. — Amman en schepenen vau Dendermondj
verklaren dat Jan de Meyer, timmerman, verkregen heeft van
Jan van üuggenhout en van dezes vrouw en zoon eene erfelijke
jaarlijksche rent van ü grooten tournois, gevestigd op een huis
met erf, te Dendermonde, op den Koornaard.

Wij

Gillijs van Rossem ,

amman in de port van

Denre-

monde, Willem van der Denren ende Gillijs de Knijf, scepenen
in de vors. port, doen te wetene allen den ghenen die dese
lettren

zelen zien ofte horen lesen , dat comen es vore ons

in onse teghenwoordecheijt Jan de Meier,

temmerman, ende

heeft ghecreghen wel ende wettelee ieghen Janne Bugnoute,
ieghen Ianne zinen wive, ende ieghen

R..., zinen zone, ende

ieghen haer lieder voogde, neghene gr. torn. erfeleker renten,
vallende

elcs iaers

te Sente Katelinen daghe , op een huus

ende erve gheheel alsoet
gheleghen

bi senter

hem strect

Jans capelle

van

voren tote achter

an den

corenart , neffens

Daneels Coelnen huus ende erve, an deen zide, en Jans van
den Mortgate

huus ende erve ,

an dander

zide.

Ende alle

dese dinghen ziin ghedaen wel ende wettelee bi maninghen
van mi amman ende bi wijsdoeme van ons scepenen vors. na
recht , usage ende costume van der vors.

port. In

kennesse

der waerheit hebben wij amman en scepenen boven ghenoemt
dese lettren ghezeghelt, elc onser met zinen
uuthanghende , ter bede

propren zeghele

ende nerenste versouke van partien

—
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vors. Dit was ghedaen int jaer ons heeren M. CCC. vijftech
ende vive, op sente Katelinendach.

Oorspronkelijk stuk op perkament. De zegels zijn ver
dwenen.

XXVI.

19 Juni 1357.—Gillis Metter Coe en Catliarina, zijne echtgenoote,
verkoopen aan Daneel Maechlem, priester, eene jaarlijksche eeu
wigdurende rent van 9 grooten Vlaamsch, gevestigd op hunne
goederen te Dendermonde.

In nomine Domini amen. Anno Incarnationis ejusdem millesimo tricentesimo quinquagesimo septimo indictione decima
mensis Junii die decima
pontificatus sanctissimi

nona, hora inter nonam et vesperas,
in

Christo

patris

ac

domini

nostri

Innocentii, divina providentia pape sexti, anno quinto in mei
notarii publici et testium subscriptorum ad hoe vocatorum et
rogatorum presentia personaliter constituti, discreti homines,
Egidius dictus Metter Coe, ac Katherina ejus uxor legitima,
conjuges commorantes Tenremonde, in novo vico, sua spontanea voluntate et non coacti, dixerunt, asseruerunt et recognoverunt ac confessi sunt, se vendidisse legitime domino Danieli
dicto Maechlem, presbitero, novem grossos flandrenses

annui

et perpetui redditus ac hereditani census, tales inquam grossos,
cum quibus communiter emetur et vendetur in oppido Tenremondensi perpetuis

temporibus quolibet termino solutionis

inferius nominando, sumendos et levandos perpetue et annuatim
in prima die

mensis maii super domo et hereditate eorum,

sitis in dicto novo vico videlicet inter domos et

hereditates

Andree dicti Parkementer ex una parte et Laurentii de Wesemale ex alia,
conjuges ,

pro

quam quidem domum
dictis

novem

cum

hereditate dicti

grossis perpetue singulis annis

dicto domino Danieli aut latori presentis instrumenti solvendis,

—
impignaverunt ,

33

—

ypothecaverunt ac

in

pignus et ypothecam

posuerunt , dederunt et assignaverunt se ipsos et pueros seu
legitimos

heredes eorum

obligando.
cum

aut successores

Ita quod quicumque

ad

hoe

efficaciter

post ipsos dictam

domum

hereditate possidebit, prescriptum censum singulis annis

solvet termino
quod

ex

superscripto.

dicta

domo

cum

Dixerunt

etiam

dicti conjuges

hereditate eorum ,

preter

istos

novem grossos nunc prescriptos, non exibunt nee solvebuntur
nisi

viginti

redditus ,
novem

quatuor

et

grossi flandrenses

super illos

grossis ,

annui

viginti quatuor

et

perpetui

grossos cum

istis

ipsi promiserunt dicto domino Danieli wa-

randizare. Insuper dicti conjuges pro se et pro suis heredibus
seu successoribus renunciaverunt omni exceptioni doli et fraudis,
ac illiciti contractus , emancipationis ,

libertatis , burgensie ,

crucis susceptionis antea acceptarum seu in posterum sumendarum ac

defensionis , seu evasionis cujuscumque quas sibi

consenserunt contra
ut

premittitur

coram

solutionem dictorum

penitus

me et testibus

dictorum

novem

non valere.

infrascriptis eis

grossorum

novem

Preterea

perpetui

grossorum

recognoverunt

de precio

emptionis

redditus esse a

dicto

domino Daniele bene persolutum et plenarie satisfactum. Super
quibus omnibus et singulis dictus dominus Daniël cum consensu dictorum conjugum requisivit a me notario infrascripto
publicum fieri

instrumentum.

Acta

fuerunt

hec in

ecclesia

sancti Egidii juxta Tenremondam anno, indictione , mense ,
die

et

hora prescriptis,

presentibus

discretis

viris domino

Willelmo dicto Cardinael, presbitero, perpetuo capellano altaris
sancte Agathe in novo curte bcgbinarum Tenremonde ,

Da

niele de Prato et Johanne Gheyling, opidanis Tenremondensibus ,

Cameracensis

specialiter et

dyocesis ,

testibus

ad premissa vocatis

rogatis.

Et ego Arnoldus dictus van den Assche, clericus Camera
censis dyocesis publicus imperiali auctoritate notarius premissis
recognitioni, obligationi,

promissioni , renunciationi et quita-

tioni ac omnibus et singulis prout susscripta sunt, una cum
prenominatis testibus presens interfui et hoe publicum instru
mentum inde confectum manu mea propria scripsi et in hanc

-
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publicam formam
redegi signoque meo
signavi vocatus specialiter et rogatus.

solito et consueto

Oorspronkelijke akte op perkament, mot het naammerk
van den notaris Arnold van den Assche.

XXVII.

1 2 VeHnn! m

L ° u f s k o o P l v a n Katelijne
7 D°
Urloops en dezes voogd eene jaarlijksche rent van 9 grooten
ournois en 18 roiten, bezet op een huis in de Dijkstraat, te Dendermonde. Na de dood van EJisabeth Loufs zal gemelde rent in
gendom overgaan tot de Infirmerie van 't Begijnhof.

Wij Gillijs van Rossem, amman in de poert van Denremonde,
van

der Denren ende Heinrik van den Berghe
scepenen ,n de vors. poert, doen te wetene allen den ghenen
die dese letteren zelen zien ofte horen dat comen es vore
ons ,oncf. L.jsbet Loufs, beghine, ende heeft ghecocht ende
vercreghen wel ende wettelec jeghen joncf. Katelinen Verloeps
ende jeghen haren voeght neghen gr. torn. ende acht,en
miten elkes jaers erveleker rente, vallende elkes iaers te s
avonde dewelke erfeleke rente de vors. joncf. Kateline haddé
'igghende op Adaems huus ende erve van den Bossche die
men heet de Bacte, gheleghen in de Dijcstrate, neffens Jans
Lauwollen huus ende erve, in manieren dat de v 0 r s . joncf
ijsbet Loufs de vors. erfeleke rente heffen ende behouden
zal alle hare daghe, ende na de doet van hare de fermerie
int beghinhof te Denremonde voert an te eeuweleken daghen
Ende alle dese d.nghen zijn ghedaen wel ende wettelec vore
ons na recht, usage ende costume van de vors. poert. In
ennessen

der waerheit

hebben wij amman ende scepenen

esc ettien gheseghelr, elc onser met zinen propren zeghele
uuthanghende, ter bede ende neerenste versouke van partien

—
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vors. op den twalefsten dach van aprille ghedaen int jaer ons
heeren M° CCC° vijftich ende achte.

Oorspronkelijk stuk op perkament, met twee kleine
afhangende geschonden zegels.

XXVIII.

12 Juni 1359. — Notarieele akte, waarbij Hendrik van Langbrouc,
te Oudegem, bekent schuldig te zijn aan Elisabe'h Loufs, bestuur
ster der Infirmerie van 't Begijnhof te Dendermonde en aan hare
opvolgsters, eene zekere hoeveelheid tarwe, voortkomende van het
Bonardsve.lt, te Oudegem.

In nomine Domini amen. Anno Incarnationis ejusdem
millesimo tricentesimo quinquagesimo nono indictione duodecima mense Junii die duodecima hora quasi sexta, pontificatus
sanctissimi in Christo patris ac domini nostri , domini Innocentii, divina providentia pape sexti anno septimo, in mei
notarii publici et testium subscriptorum et ad hoe vocatorum
et rogatorum presentia personaliter constitutorum, discretus
vir Henricus de Langbrouc de Oudeghem, Cameracensis dyocesis, sua spontanea voluntate, dixit, asseruit, confessus est
et recognovit se debere et tenen ac obligatum esse domicelle
Elyzabeth Loefs, rectrici et magistre seu gubernatrici infirmarie
novi curtis beghinarum Teneremondensium perpetue seu hereditarie et annuatim, novem vasa siliginis bone et solubilis
ad quatuor terminos juxta optimam siliginem que veniet
tempore solutionis ad forum mensure Tenremondensis, ad et
supra quandam terram arabilem sitam in Oudeghem juxta
curtem de Bruele que terra vulgaliter dicitur Bonards velt
et continet duo bonaria terre vel circiter et tenetur de capitulo
Cameracense, que novem vasa siligenis predicta idem Henricus
promisit pro se et pro suis heredibus et successoribus dictam
terram habentibus et in perpetuum possidentibus dare, solvere
et suis custibus et expensis deliberare singulis annis in festo

—
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natahs domini apud Tenremondam in infirmaria novi curtis
beghinarum antedicta prefate domicelle Elyzabeth Loefs tamdiu
ipsa vixerit in hoe mondo et post mortem ejusdem domicelle
Elyzabeth, dare et persolvere dicte infirmarie seu pauperibus
* '
> • • • perpetue et annuatim in festo
predieto modo quo supra videlicet
domicelle
El_\zabeth et infirmarie seu beghinarum predictarum
expensis.

Pro quibus cjuidem novem vasis si-

liginis, ut predictum est,
piescriptam terram

bene persolvendis, dictus Henricus
ypothecavit

sitam et

vpothecam
bene actum esse
suis heredibus

. . . e t

f o r m a quibusque

assignatam ac porecognovit et efficaciter pro
aU[
c o r a m

Piomisit quoque dictus Henricus in manu mei notarii
. . . . t a n q u a m persone

)

vice et nomine omnium quorum interest
futurum 11de sua prestita
contra
. . . . . . contra
diciones predictas, aliquid
aut faciet

recipien
potitur in

obligationes s e u c o n per se vel per alium seu alios dieet

attempt

quod possit . . . .

• • \
infirmarie predicte dampnum, injuriam, prejudicium aut gravamen et per
dominis
prescriptie
dolibet vel differri, omni
fraude et dolo exclusis. Consensit etiam idem Henricus
publicum conficere instrumentum. Acta
luerunt hec Tenremonde in domo habitationis
dicti

Man

in

prescriptis , presentibus discretis viris domino
Loef . . . .

die et hora
Henrico

Egidio

provisoribus
Johanne Loef, Johanne Bertels
alias dicto' Sonden . . . . et Johanne
opidanis Tenremondensibus

Waltero

de Moerseke (?) et Simone Loef Cameracensis dyocesis testibus
ad premissa vocatis specialiter et rogatis.
Et ego Arnoldus dictus van

den Assche , clericus Came

racensis dyocesis, publicus imperiali auctoritate notarius pre-

- 37 missis recognotionibus , permissionibus , obligationibus ac . .
. . . . prout suprascripta sunt, una cum prenominalis tesiibus
presens interfui, et hoe publicum instrumentum inde confeci
et manu mea propria scripsi et in hanc publicam formam
redegi signoque meo solito et consueto signavi vocatus spe
cialiter et rogatus.

Oorspronkelijk stuk op perkament , gedeeltelijk ge
schonden en onleesbaar, met liet naamteeken van den
notaris Arnold van den Assche, klerk van het bisdom
van Kamerijk, te Dendermonde.

XXIX.

14 Juni 1361. — Notarieele akte, waarbij Jan Robbrechts, alias van
der Haghe, te Lebbeke, verklaart verscheidene goederen aldaar
in pacht t; hebben genomen van de proviseerders en bestuursters
des Begijnhofs te Dendermonde.
In

nomine

Domini ,

amen.

Anno

incarnationis ejusdem

millesimo tricentesimo sexagesimo primo , indictione quartadecima, mense Junii die quartadecima, hora nona, pontificatus
sanctissimi in Christo patris ac Domini nostri ,
nocentii divina providentia

pape sexti

anno

Domini In-

nono , in

mei

notarii publici et testium subscriptorum ad hoe vocatorum
et rogatorum presentia personaliter constitus , discretus vir
Johannes dictus Robbrechts alias van der Haghe de Lebbeke,
Cameracensis dyocesis sua spontanea voluntate et non coaetus
dixit, asseruit et recognovit se , ab honestis personis Egidio
Stoutijn et Petro de Guse provisoribus et rectoribus, et domicella Elyzabeth Loefs ac domicella Margareta de Crude ,
magistrabus et gubernatricibus Infirmarie novi curtis beghina
rum Tenremondensium , reeepisse ad annuum et perpetuum
censum seu pactum et redditus annuales inferius declaratos,
quasdam pecias terre arabilis, que ad dictam infirmariam
pertinebant hic subscriptas, videlicet dimidium bonarium terre

—
arabilis vel circiter ,
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situm in

Lebbeke ,

dictum vulgaliter

Ver truden putte. Item dimidium bonarium terre arabilis vel
circiter situm similiter in Lebbeke, vocatum Paridaens velt.
Item dimidium bonarium terre arabilis vel circiter jacens
etiam in Lebbeke appellatum Cracht driesch, ex quo Daniël
de Zeebrouc habet quintam garbam. Istas inquam pecias terre
prescnptas , ïpse Johannes recepit pro se et pro suis heredibus

et

successoribus perpetue et

hereditarie

habendas et

possidendas, et occasione dicte possessionis , promisit pro se
et pro suis heredibus et successoribus dare et persolvere per
petue singuhs annis in natali domini, dicte infirmarie. libere
sex halstaria et tria vasa siliginis mensure Tenremondensis,
equivalentis juxta unum sterlingum meliori siligini , que in
foro Tenremondensi tempore solutionis possit emi. Et istam
siliginem ipse Johannes et sui successores dabunt et deliberabunt annuatim infra Tenremondam in dicta infirmaria ,
absque ipsius infirmarie custibus, dampnis, laboribus et expensis^
lali etiam condicione apposita quod ipse Johannes omnem
censum seu redditus annuales a dictis peciis terrarum ab olim
exire et solvi consuetos, dabit et persolvet et successores ejus
posteum sine diminutione siliginis suprascripte. Preterea ne dicta
infirmaria a solutione pensionis memorate in parte vel in toto
in posterum defraudetur. ipse Johannes de sua propria hereditate apposuit pignus seu ypothecam dictum vulgaliter toepand , videlicet

dimidium bonarium terre arabilis vulgaliter

dictum Ver truden putte, situm inter duas pecias terre ipsius
infirmarie prescriptas, scilicet Ver truden putte ex uno latere
et Paridaens velt ex alio latere, et voluit et consensit dictus
Johannes, quod si ipse aut sui successores in aliquo tempore
solutionis essent in defectu solvendi dicta sex halstaria et tria
vasa siliginis, ut prescriptum est, ex tune provisores et mag'stre dicte infirmarie, qui pro tempore fuerint, possint manum
apponere ad supradictas tres pecias terrarum, et ad prefatum
appositum pignus , videlicet dimidium bonarium quod erat
ipsius Johannis et de illis quatuor peciis terrarum fructus ,
proventus et emolumenta percipere et levare , juxta consuetudinem et mores patrie ,

usque ad illud tempus donec de

—
omni

defectu ,

adimplete.

manus

Istas
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provisorum

condiciones

et

magistrarum

prescriptas

omnes

et

fuerint
singulas

prefatus Johannes promisit in manu mei

notarii infrascripti

stipulantis et

omnium

recipientis

vice

interest vel intererit, fide

et

nomine

quorum

sna prestita corporali, inviolabiüter

observare, et ad hoe scriptum et suos heredes seu successores
efficaciter obligavit , omni exceptione doli
exclusis.

Acta

fuerunt

et fraudis penitus

hec Tenremonde in

vico furum . in

domo habitationis Alardi dicti Clerc, pistoris, anno, indictione,
mense ,

die

et

hora

domino Daniele

prescriptis ,

Maechlem ,

presentibus discretis viris

domino Johanne dicto Cruut ,

domino Henri dicto van den Oude , presbiteris et prenominatis provisoribus

et rectricibus dicte infirmarie , ac Alardo

Clerc prescripto , opidanis Tenremondensibus ,

Cameracensis

dyocesis, testibus ad premissa vocatis specialiter et rogatis.
dictus van den Assche ,

Cameracensis

dyocesis publicus imperiali auctoritate notarius

Et

ego Arnoldus ,

premissis re-

cognitioni. condicionibus , promissionibus , consensui et obligationi ,

ac

omnibus

prout

superscripta

sunt ,

una

cum

prenominatis testibus presens interfui et hoe publicum instrumentum inde confeci, ac propria manu mea scripsi et in hanc
publicam formam

redegi

signoque

meo

solito

et

consueto

signavi vocatus specialiter et rogatus.

Oorspronkelijk stuk op perkament, met liet naammerk
van den notaris Arnold van den Assclie.

XXX.

1363. — Elisabeth, vrouw van Micliiel van den Hecke, verklaart
vóór de leenmannen van Dendermonde dat Jan Couteels, zoon van
Willem, haar een leengoed van tien en een half bunder, gelegen
te Lebbeke, verkocht heeft, welk leen verhief van dat, toebehoorende aan Margareta van den Crude.

Wij Jan van den Bossche, Pieter van Odevaertsneste, Gillijs

—
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van den Rode ende Jan Buse , mannen mijns heeren van
Vlaenderen binnen den lande van Denremonde, doen te wetene
allen den ghenen die dese letteren selen sien ofte horen lesen,
dat comen es vor ons in onse ieghenwordecheit Lijsbet
Meghiels van den Heckene wetteghe wijf, ende heeft ghecocht
jeghen Janne Gouteels , Willems Couteels sone was , ende
jeghen sinen staenden vocht, ende es wettelec comen te eenre
stede ende te tien boenre ende een alf

boenre ,

lettel min

of lettel meer lants, merschs ende ettinghen, alsoet behoert,
ter stede, gheleghen in de prochie van Lebbeke, welke tien
boenre ende een
houdet te

alf boenre

vors.

een

leen es ende men

eenen leene van Margrete van den Crude. Ende

Lijsbet vors. heeft manscap ghedaen Ringoete van den Crude
vors. als van eenen leene, ende om versekertheyt heeft Ringoet
van

den Crude vors.

vor ons mannen

vors. ghekint ende

gheseit dat de vors. tien boenre ende een half sijn een leen
ende dat ment hout van hem te eenen leene , ende heeft
gheloett

over

hem ender over sine oer op verbuerte

van

viertech ponden parisis, waert dat hij Ringoet vors., of eenech
van sijnen oere of nacomers, seide of dade segghen in wette
dat

de vors. tien

boenre ende een alf

boenre leens ware

meer dan een also dicke verboert te hebbene den scoelscat
vors., gheel deene helft den heere van Dendermonde te ghevene, ende de andere helft Lijsbetten vors. , of den ghenen
die die op dien dach sal hebben de vors. leen ende diere
in possessien sal sijn als men hem ansprect in wette, ende
nochtan te blivene altoes een leen. In

kennessen der waer-

heit om bede ende om neerenst versouc van beeden partien
hebben wij mannen ghenoemt gheseghelt dese lettren elc onser
met sinen propren seghele uuthanghende. Ghedaen ende ghese
ghelt int ja er ons heren doe men screef dusentech drie ondert
sestech ende drie op sente Jacobs ende sente Kerstoffels dach in
hoymaent.

Oorspronkelijk stuk op perkament, met twee nog meer
of min goed bewaarde zegels. Het derde is grootendeels geschonden.

-
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XXXI.
1 Mei 1368. — De schepenen van Dendermonde vergunnen aan de
Infirmerie van het Begijnhof het gebruik van de grazingen der
vestingen tusschcn den Rommelaar en het Akkerveld, in vergel
ding van den grond, vroeger aari de stad afgestaan ter uitbreiding
der versterkingswerken.
Allen den ghenen die dese letteren selen sien ofte hoeren
lesen , scepenen in de poert van Denremonde , salut met
kennessen der waerheit, cont zij allen den ghenen die nu
zijn ende hierna wesen selen dat wij hebben ghegheven ende
gheconsenteert , gheven ende consenteren den goeden lieden
van der fermerien van den beghijnhove van der vors. poert
te

hebbene

ende

payselec

te ghebruuckene eeuwelec ende

emmermeer alle de bladinghe van al den gherse van der
vesten van der vors. poert buten ende binnen ende al de
bladinghe

van

dat daer op ofte ane

wassen

sal , dats te

verstane de veste gheleghen achter tfors. beghijnhof van den
torre, staende in dende van den vors. beghijnhove , jeghen
dende van der beroustraten, tote Jans lande van den Acker,
ende niet voerder, ende emmer hemlieden gheen recht heb
bende in dwater van der vors. vesten , ende es te wetene
dat dese vors. ghifte ende consent ghegheven ende ghecon
senteert es omme Gods ende rechte wille ende bi redene ,
want derve daer op de vors. veste gheleghen es ende daer
de vors. torre op staet, toehoerde dï vors. beghijnhove ende
was jeghen hemlieden ghenomen van der vors. poert weghen,
daer over hemlieden noyt ghegheven was lettel noch vele ghelt
ofte rente, ghelijc den andren goeden lieden daer jeghen van
der vors. poert weghen erve ghenomen es. Ende omme dat
alle dese dinghen vors. goet vast ende van weerden bliven
selen, so hebben wij scepenen vors. dese letteren gheseghelt met
onsen ghemeenen zeghel van der vors. poert van Denremonde
uuthanghende. In kennessen der waerheyt dit was ghedaen int
jaer ons Heeren M° CCC mo achte ende tsestech op den eersten
dach van der maent van meye.
Vidimus op perkament.

—
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XXXII.

26 Maart 1373. - Notarieele akte, waarbij Catharina, gezegd I.oefs.
verklaart verkocht te hebben aan Margareta Coerts een eigendom
te St.-Gillii, mits de som van 35 kronen.

In nominc Domini amen. Anno incarnationis ejusdem milIcsimo trecentesimo septuagesimo tercio, indictione undecima,
mensis

martii

die

vicesima

sexta,

hora quasi vesperarum'

pontificatus sanctissimi in Christo patris ac domini , domini
Gregorii , divina providentia pape

undecimi anno tercio, in

mei notarii publici testiumque subscriptorum ad

hec testifi-

canda vocatorum specialiter et rogatorum presentia personaliter
constituta discreta persona ac honesta Katerina dicta Loefs
Cameracensis dyocesis, dixit, asseruit ac confesa fuit se vendidisse Margarete dicte Coerts

ejusdem

dyocesis , contractu

legitimo , omni fraude , deceptione ac machinatione dolosa
exclusis, quamdam domum cum domistadio sitam Tenremonde
in platea Sancti Egidii extendentem se cum ex uno latere
juxta domum et domistadium Johannis dicti Cluix et cum
ex aho latere juxta domum et domistadium Johannis dicti
Scrynmakers , pro certa pecunie summa trigintaquinque stucatorum, quolibet stucato pro viginti quatuor grossis flandrensibus computato, de quibus triginta quinque stucatis Margareta
predicta emptrix jam dicte domus dabit ac solvet memorate
Katerine venditrici ejusdem domus septem scutatos ante festum
et terminum beati Johannis Baptiste proxime sequentis aut
infra unum mensem idem festum beati Johannis immediate
subsequentem. Item predicta Margareta dabit et solvet predicte
Katerine, post memoratum festum quolibet annorum se invicem
indistanter subsequentium , quatuor stucatos in memorato
festo beati Johannis aut in uno mense immediate sequente
persolvendos quousque prescripti triginta quinque scutati fuerint predicte Katerine aut ejus heredibus integraliter perfecteque persoluti
hujusmodi tamen
pactu et conventione
adjectis quod si forte in posterum contingerit , quod absit ,
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quod predicti septem scutati aut etiam quatuor non fuerint
prescripte Katerine aut ejus heredibus et successoribus quolibet
festo et termino, modo et forma prenotatis, plenarie ac integraliter persoluti , quod tune sepe dicta Katerina aut ejus
heredes et successores predictam venditam domum cum domistadio poterunt sine aliqua contradictione a predicta Margereta aut ejus heredibus et successoribus tanquam propriam
resumere ac sibi appropriaie ipsam domum cum domistadio
pacifice possidendo, et quod omnis summa septem et quatuor
scutatorum persolutorum quo ad predictam Margarelam aut
ejus heredes et successores erit perdita omnino et sine aliqua
restauratione

sepe

dicte

Margarete

aut

ejus

heredibus

et

successoribus a prefata Katerina aut ejus heredibus et successori
bus faciende data. Super quibus omnibus et singulis prescriptis
memorate Katerina et Margareta sibi petierunt tieri a me notario
publico subscripto publicum instrumentum sub astantium testimonio personarum. Acta fuerunt hec Tenremonde in dicto vico
in domo Johannis Plume anno, indictione, mense, die, hora el
pontificatu prescriptis, presentibus ibidem discretis et honestis
viris domino Egidio Tserraes, capellano perpetuo altaris sancte
Agate siti in nova curia beginarum Tenremondensium, domino
Petro Derino capellano perpetuo hospitalis Tenremondensis siti
juxta portam lapideam, presbiteris, ac Johanne Plume prescripto,
dicte Cameracensis diocesis testibus ad premissa vocatis specialiter
et rogatis.
Et ego Egidius de Hoenen Cameracensis dyocesis publicus
imperiali auctoritate notarius premissis assertioni,

conditioni

ac conventioni ac omnibus aliis et singulis prout superscribuntur una cum prenominatis testibus presens interfui , ea
vidi et audivi et in hanc publicam forman redegi ac hoe
instrumentum exinde confectum manu mea propria scripsi
signoque meo solito consueto signavi vocatus specialiter et
rogatus in testimonium veritatis omnium premissorum.

Oorspronkelijk stuk op perkament, met het naammerk
van den notaris Jan Plume, te Dendermonde.
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XXXIII.

15 Juli 13S6. — Pieter Rams van dor Beke en zijne vrouw Elisabetli
verkoopen aan de begijn Maria I aureins eene erfelijke rent van 8
schellingen groote'sjaars. bezet op landen aan de Nederstraet,
op Male-akker en den Polder.

Wij Jan Mandeken, meyer ende wettelec maenre in dien
tijt, in de prochie van Hamme, Gillijs van der Loe, Heinric
van Leppevelde, Mathijs de Sterke ende Jan van den Mersche,
scepenen in de vors. prochie, maken cont ende kenlec allen
den ghenen die dese letteren selen zien ofte horen lesen ,
dat comen es vor ons in onse presentie Pieter Rams, sone
van der Beke ende Lijsbet, siin wettelec wijf, ende hebben
verkint ende verlijt vor ons dat zij hebben vercocht wel ende
wettelec joncfr. Marie , Jan Laureins dochter , de beghine
achte scellinghe grote torn. der munten van Vlaendren sjaers
erfelec ende ewelec gheduerende, ende dese vors. achte scel
linghe grot. torn. sjaers erfeleker renten selen vallen de ene
helft te Kersavonde eerst commende , ende dander helft te
sente Jans messe daer naest volghende, ende also vort van
jare te ja re , van termine te termine , erfelec ende ewelec
ghedurende , ende dese vors. achte scellinghen grot. torn.
sjaers erfeleker renten siin beset ende bepant wel ende wet
telec op twee sticken lants , ellef vaetsaet groet , letrel min
of meer , gheleghen neffens de nederstrate an deene side ,
ende Jan Inghels lant an dander side. Item op een half
buenre lants, lettel min of meer, gheleghen op den Male acker
ende an beeden siden es gheleghen Mathijs Pieters oire lant.
Item op drie vaetsaet lants, lettel min of meer, gheleghen
op den polre, an deene side gheleghen Clais lant van den
Acker, ende op deen ende es gheleghen Mathijs Mundekens
lant, ende op dander ende es gheleghen joncfr. Marien lant
Jan Laureins vors. Ende ware de sake dat de vors. joncfr.
Marie , ofte de bringher van desen brieve niet betaelt en
ware ten vors. daghe , ghelijc ende in der manieren dat
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vorscreven staet, so mochte de vors. joncfr. Marie, ofte de
bringher van desen brieve , siin hant slaen an desen vors.
parit bi den here ende bi der wet, met drien wetteleken
ghenachten, alsoet ghecost urn eert es, ende behoeit. ende dan
dien wel ende paysivelec ghebruken erfelec ende ewelec
ghelijc haren andren propren goede, ende emmer altoes be
houden slieren rechte. Ende alle dese vors. dinghen siin
ghedaen wel ende wettelec bi maninghen van mi meyer
ende bi wijsdomme van ons scepenen

boven

ghenoemt, na

recht wet costume ende usage van der vors. prochien, ende
nerenster versouke van de vors. partien , so hebben wij
meyer ende scepenen vors. dese lettren gheseghelt elc onser
met sinen propren seghele uuthanghende. In kennessen der
waerheit, dit was ghedaen int jaer ons heren als men screef
M. CCC.

tachentech ende zesse, te half hoymaende.

Oorspronkelijk stuk op perkament met drio kleine
zegels, waarvan twee meer of min geschonden.

XXXIV.

3 Februari 138S. — Daneel van don Ghceme en zijne vrouw Katelijne
verkoopen aan Maria Laureins eenc erfelijke rent van 5 schellin
gen groote, bezet op 7 vaatzaad land, ter plaats geheeten 's Koutersacker, en op derde half vaatzaad land in Oudbroeh.

Wij Claus, Jans bastaerts sone van Mourseke, bailliu ende
wettelec maenre in de prochie van Mourseke in desen tijt,
Gheraert

van

der

Moten ,

Gillijs van den

Ende ,

Bertel

Scelfout ende Jan de Pester, scepenen in de vors. prochie,
maken cont ende kenlec allen denghenen die dese letteren
selen sien ofte horen lesen , dat comen siin voor ons in
onse presentie Daneel van den Gheeme ende Cateline sijn
welteghe wijf, ende hebben verkent ende verlijt vor ons dat
zij hebben

vercocht wel

ende

wettelec

joncfrouwe Marien

- 46 Laureins , Jan

Laureins dochter was , vijf scellinghe

grote

tornoyse der munte van Vlaenderen sjaers, erfeleker renten,
vallende ten tween

terminen sjaers , dats te wetene de ene

helft te Kersavonde eerst comende, ende dander helft te sente
Jans messe in middenzomere daer
vort

naest volghende, ende also

van jare te jare , van termine te termine , erfelec ende

ewelec

ghedurende , ende dese

vors. erfelece rente es beset

ende verpant wel ende wettelec op zevene vaetsaet lants, min
of meer, gheleghen in s Kauters acker, in twee velde, deen
tenden dander gheleghen, ende an deene van den enen velde
es gheleghen Neel Sterx erve, ende an dander zide der kinder
Scellouts erve, ende an deene zide van den andren velde Neel
Sterx erve , ende van dander zide Mathijs Sterx erve.

Item

noch op derhalf vaetsaet lants in Outbrouc, gheleghen neffens
Tijs Moirés lant an deene zide , ende

der

kinder

lant an dander zide; ende waert also dat de

Fruters

vors. Marie ,

ofte de bringhere van desen brieve niet betaelt en waren van
deser

vors.

renten

ten vors.

termine,

ghelijc ende

in der

manieren dat voorscreven staet, so mochte de vors. Marie,
ofte de bringhere van desen

brieve siin

hant slaen an desen

vorseiden wetteleken besetten pant bi den here ende bi der
wet, met drien wetteliken ghenachten daer op te houdene, na
costume ende usage vander vors. prochien ,
wel

ende paysivelec ghebruken

erfelec ende

ende dan dien
ewelec

ghelijc

sinen andren propren goede, sonder enich wedersegghen van
yemane ,

altoes

behoudelec sheren rechte.

vors. dinghen siin ghedaen ende

Ende alle

dese

ghesciet wel ende wettelec

bi maninghen van mi bailliu ende bi wijsdomme van ons
scepenen boven ghenoemt, na recht wet costume ende usage
van der vois. prochien ende bi beden ende nerenster versouke
van den vors. partien, so hebben wij bailliu ende scepenen
vors. dese letteren

ghezeghelt

zeghele uuthanghende.
ghedaen int

elc onser

In kennessen

der

met sinen

propren

waerheit

dit was

jaer ons heren als men screef M. CCC.

tich ende achte, den derden

tachen-

dach van der maent van Sporkle.

Oorspronkelijk stuk op perkament, met nog drie be
waarde zegels.
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XXXV.

22 Januari 1404. — Elisabeth Roels, weduwe van Michiel van den
Heckene, onlerft zich van twee leengoederen to Lebbeke, ten
voordeele van Jan van der Eist.

Ic Arent van der Meere ,

meyer

ende

wettelyc

maenre

myns liever ende zeer gheduchter vrouwen van Denremonde,
ende wij Jan
van

Stuere ,

Boedeghem

Daneel van der Honinghen , Gillis

ende Jan Joes , mannen

van

leene onser

liever ende zeere gheduchter erlachtigher vrouwen van Den
remonde vors., ten huyse van Denremonde, doen te wetene
allen den ghenen die dese letteren zullen zien oft hoeren
lesen , dat commen es vore ons Lijsbette Roels , weduwe
Machiels was van den

Heckene, wettelijc bij ons te voghede

ghedaen, an ons verzouckende ende begheerende, metghaders
haren voghet , hare te onthuutene ende te ontleenene van
tween leengoeden , gheleghen in de prochie van Lebbeke ,
toet Jans behouf van der Eist, aldaer vore ons present ende
vore oeghen zynde , want zijse hem beede vercocht hadde ,
ende plaghen op tyd verleden toe te behoerne den langhen
Jane Coutheels, van wekken

tween leengoeden vors. so zy

vore ons verkende ende seide, deen groot zynde ontrent
tiene ende een half buenre, luttel min ofte meer, houdende
was in eenen leene van Joese van den Cruude , metgaders
allen zinen toebehoorten van hout , van huusen daer op
staende, van tienden ende den anderen eerlycheden daer tóe
behoerende, ende dander groet wesende ontrent sesse dachwant,
luttel min oft meer, hilt zy ooc in eenen leene, zo zy vore
ons verkende ende seyde , van Heinricke den Roeden , uut
wekken versoucke ende begheerten van der voors. Lijsbetten
Roels ende van hueren besetten voghet. ic meyer vorseit de
vornoemde manne maende ofte zy de twee leengoeden vors.
kenden drie sondaghe te Lebbeke ter kercken huut gheboden binnen jaere, ende onghecalengiert vulboden zijnde, ende
wij manne kenden bi

onsen ghemaenden vonnesse de vors.
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twee leengoede wesende vulboden binnen jaers ter kercken
van Lebbeke ende onghecalengiert. Ende ic meyer vors.
maende de vors. manne,
de vors. Lysbetten ende
voort schuldich toe ware
wij manne vors. wysden

naer tversouc ende begheerten van
van haren besetten voghet, watter
te gheschiene metten rechte ; ende
met onsen vonnesse dat de vors.

Lijsbette ende haer besette voghet de vors. twee leengoede
deen voren ende dander naer elc met eenen halme op zouden
draghen den vors. meyer in de hant te Jans behouf van der
Eist vors., met al den rechten van huusen, van landt, van
meerssche, van .weeden, van bossche ende allen den anderen
rechten ende eerlycheden daertoe behoorende , blivende ende
staende te alsulcken dienste ende rechte alst ghestaen hadde
ofte heeft altoete den daghe dat dese wettelychede gheschiede,
naer wekken vonnesse de vors. Lysbette ende haer besette
bistaende voghet de vors. twee leengoede den meyer opdroughen
elc met eenen halme in de hant, ghelyc ende in alder ma
nieren dat wijt voren hadden ghewyst met onsen goeden
vonnesse te Jans behouf

van

coepers behouf, de vors. leene

der
mi

Eist

vors., als te

haers

meyer metten halme in

handen corr.men wesende. Ic maende voort oft nu de vors.
twee leene so wel ende so redelyc in handen commen waren
dat zy ter vors. Lysbetten noch haren voghet gheen recht
daer an ne kenden hebbende ende dat icker den vors. Janne
van der Eist wel an verghiften ende verkenen mochte naer
alle wettelycheden vorleden ende metten rechte. Ende wy
manne vors. wysden dat de vors. twee leengoede met allen
haren toebehoorten den vors. meyer so wel ende so wettelyc
opghedreghen enc'e in handen commen waren dat zy der
vors. Lysbette noch haren voghet gheen recht daer an ne
kenden hebbende ende dat hy den vors. Janne van der Eist,
omme dat hyt versochte ende begheerde, wel schuldich daer
in ware te vergiftene ende te verleenene, ende oec midsdien
dat hare de vors. Lysbette ende hare voghet al eer zy onthuut waren hem vore ons van den vors. Janne van der Eist
kenden vernoucht ende al betaelt wesende van den ghelde
dat Jan vors. de vors. twee leengoede jeghen hare ghecocht
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hadde. Ende ic meyer vors. maende de vors. marine hoe ic
den vors. Janne van der Eist ten vors. twee leengoede mette
in de handt op zoude draghen ende hem daer in verghiften
ende verleenen, op zulcken dienst ende te alzulcken rechte
als zy ghestaen ende ghehauden hadden ghezyn toete den
daghe dat dese wettelijchede gheschiede, ende altoes behouden
elcx rechte diere voren recht an hadde. Ende naer desen
vonnesse zo verleende ic meyer vors. ende verghifte den vors.
Janne van der Eist in de vorscrevene twee leengoede, met
alle haren toebehoorten, voren verclaerst, ghelyc ende in alder
manieren dat de vors. manne hadden ghewyst met haren
goeden vonnesse. Ende omme dat alle deze dinghen zyn
ghedaen ende gheschiet wettelyc ende redelijc, met allen den
maninghen ende vonnessen daer toe behoorende, naer recht,
costume ende usaige van der mannen hove, behoerende ten
huyse van Denremonde, de vors. Lysbette, so vorscreven staet,
vernoucht zynde van haren ghelde, mi meyer ende ons mannen
van onsen rechte ghenouch ghedaen wesende den heere, daer
af men de voers. twee leene haudende es, ghepayt wesende
van haren coepen , so hebben meyer ende wij mannen van
leene vornoemt, ter bede ende neerensten versoucke van par
tyen vorscreven, in keimessen ende ghetuyghe der waerheede,
dese lettren gheseghelt elc onser met zinen propren zeghele
hier an uythanghende. Dit was ghedaen int jaer ons heeren
als men screef dusentich viere hondert ende viere, den twee
ende twintichsten dach van laumaent , ende gheseghelt met
viere groene uythanghende seghels van de vors. leenmannen
deur den ploy met dobbelen steerte.

Eventijdige kopie op perkament, zonder zegel.
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XXXVI.

12 Mei 1405. — De schepenen van Dendermonde machtigen de mees
ters en de meesteressen van 't Begijnhof tot hel verkoopen eener
lijfrcnt van 4 pond 2 schellingen groote'sjaars, aan Elisabeth
Roels, weduwe van Michiel van den Heckene.

Wij scepenen in de poort van Denremonde doen te wetene
allen lieden dat commen zijn vore ons Jan van der Eist
ende Segher van Pottersberghe , als meesters ende rectoers
van den nieuwen beghijnhove van Denremonde, metghaders
joncfrauwe Marien van Hamme ende joncfr. Lijsbette tShertoghen, meesterssen van den selven hove, ende daertoe een
groet ghedeel van

den beghinen daer in woenachtich , ons

te kennen ghevende dat zij hebben ghecocht ende ghecreghen
zekere gronde van erven ende erffelike renten, tsvoors. hoofs
behouf, in baten, vermeersinghen ende in verbeteringhe der
noeddorft van den ouden armen beghinen, ligghende in fermerie, ende oec van dienste ons liefs heeren in de kerke ,
welke erffelike goede, so wij gheinformeert zijn, jaerlicx wel
moghen renten omtrent viere pont vlaemsch gro. torn. of
meer, waer omme ende want de voors. meesters ende mees
terssen negheen ghereeder gheld noch goed ne wisten noch
ghecrighen

ne consten , omme dese vorseide erffelike goede

mede te betaelne, dan met lijfrenten te vercoepene, so es te
wetene dat zy bij rade van ons scepenen vors. eendrachtelijc
hebben vercocht, in tijtele van wetteghen vercoopene , Lijsbetten Roels, weduwe Machiels was van den Heckene, aldaer
vore ons present, viere ponde ende twee scellinghen vlaemsch
gr. torn. lijfrenten tsiaers, te haren live vallende ende te
betaelne de vors. lijfrenten gheheel der vors. Lijsbetten
Roels , ofte den bringher deser lettren, nu te Kersavonde in
December eerstcommende , als over deerste payement, ende
also voort elx jaers vervolghende, van jare te jare, also langhe
als de vors. Lijsbette leven sal ende niet langher, op zulke
vorwaerde dat so wanneer de vors. Lijsbette Roels sal com-

—

51

—

men zijn van live ter doet, ende niet eer, tvors. beghijnhof
sal ghehouden bliven ende sculdech zijn te betaelne Johannes
van der Meere, Alyssen sone , elx jaers te zinen live tiene
scell. gro. torn. der vors. munten , desghelike tiene scell.
gro. torn., der munten vorscreven, Katelinen Beyaerdt, Gillis
dochter was, Jans Kimpen wetteghe wijf, te haren live, ende
boven desen noch twintech scell. gro. torn. der vors. munten
elx jaers ten live van Segheren van Pottersberghe , Gillis
sone , mids desen presenten lettren hemlieden overghevende ,
omme mede te ghehelpene als hem van noede zoude wezen,
bi also dat de vors. Lijsbette, ofte de bringher deser lettren
elx jaers ende van eiken payemente den vors. beghijnhove
den meesters ende meesterssen sal gheven zekere letteren van
quitanchien van allen verledenen payementen wesende vernoucht ende betaelt, ende desghelike elc van den vors. drien
persoene naer haer lijf, van also

velen

alst

hem ancleven

sal, ende dit es gheschiet mids zekere voorwaerden van coemanschepen ghedaen in der manieren vorser, ende omme
eene zekere somme van ghelde, daer af hem de vors. meesters
eride meesterssen kenden wesende vernoucht ende betaelt bi
der vors. Lijsbette Roels ende die zij kenden hebbende be
keert ende bestaet int betalene van der vors. erffelijkheden
ende erffeliken renten , welke viere ponden twee scell. gro.
torn. ten live van der vors. Lijsbetten Roels, desghelike de
viertich scell. gro. torn. na haer lijf, ten live van den vors.
drien persoenen de vors. meesters ende meesterssen over
hemlieden ende over hare nacommeren, meesters of momboers
ende meesterssen van den vors. beghijnhove, wettelijc bi rade
van ons scepenen vors. beset hebben ende bepandt der vors.
Lijsbetten Roels , desghelike den vors. drien persoenen , op
een huus ende erve dat Jan de Cupere, de backere, besittende es, gheleghen neffens der beghinen poorte ; item op
een huus ende erve , dat Pieteren Penneman besit in St.
Gillis strate ; item een half huus ende erve te St. Gillis
op den Putte; item vyf scell. gr. torn. erffeliker renten
tsiaers op den Lombaerden huuse ende erve an den Coernaerd ; item op Maes huus ende erve van den Borne, ieghens
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over dbeghynhof, viere scell. gro. torn. Ende voort op dat
zij hier an ghebrec hadden , so hebben sij wettelijc daer in
verbonden alle de andere huuse, erve, erffelike renten, haven
ende katheylen die tvors. beghijnhof ende de fermer.ie hebben
ofte hem toebehoorende sijn , also verre als zij binnen der
poert ende vrijhede van Denremonde zijn gheleghen ende
binnen onsen scependomme ende vonnesse , ende die daeran
wettelic verbonden ende gheobligiert omme de vors. Lysbetten
ende den drien persoene vors. ende eiken sonderlinghe , bi
also dat sij in ghebreke waren van betaelt te zine teeneghen
termijne van payementen. ghevallen in al ofte in deele , zij
die achterstelleghe ghevalne renten , metghaders allen redenliken ende wetteghen costen daeran zouden moghen verhalen
ende vereeken, ofte alle de vors. goede pande ende toepande,
wesende haven, kateylen, huusen , erve ende erffelike renten
vors., daer over verwinnen wettelijc bi daghe ende daghen
rechte, ende diere daer naer haer leefdaghe ghebruyken, de
baten daer at commende heffen ende ontfaen. zonder yemens
weder segghene of yemene deel daer af te doene, zonder
fraude, altoes behouden elx rechte diere voren recht an hadde.
Ende omme dat alle dese dinghen zijn ghedaen wettelijc
ende redenlijc , also zij behoorden ghedaen te wesene, naer
coustume ende usage der vors. poort van Denremonde , bi
maninghen van den amman van Denremonde ende bi wijs
domme van ons scepenen vorsc. , so hebben wij scepenen
vors., ter bede ende versouke van partijen vors., in kennessen
der waerhede dese gheseghelt metten ghemeenen seghele toet
zaken der vors. poort van Denremonde , hier an huuthanghende. Ghegheven int jaer ons heeren als men screef dusentech viere hondert ende vive, den twalefsten dach der
maent van meye.

Oorspronkelijke akte op perkament, met geschonden
zegel.
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XXXVII.
12 Mei 140Ö. — Elisabeth Rools, weduwe van Michicl van den
Hecke, begiftigt het Begijnhof met eene hoeve te Lebbeke en ver
scheidene landen aldaar, mits voor hare ziele zaligheid en die
harer naastbestaanden de daarbij uitgedrukte goddelijke diensten
te verrichten.
Kenlyc zij allen den ghenen die dit presente ghescrifte
zullen zien ofte hoeren lesen, dat int jaer ons heeren Jhesus
Kersts als men screef dusentich CCCC ende vive, op den
twalefsten dach der maendt van meye, Lijsbette Roels, weduwe
Machiels was van den Heckene , overghaf, hare onthuutte
ende ontherfde van tienen ende eenen halven buenre leens,
luttel min of meer, mette tienden ende der rente daer toe
behoerende, ende met eenen schoenen hove, gheleghen in de
prochie van Lebbeke , dwelke men houdende es in eenen
leene van Joese van den Crude , ten welken leene wettelyc
quam ende comen es ende daer in verleent als proviseur van
den nieuwen beghynhove van Denremonde, Jan van der Eist
ende tsvors. hoofs behouf. Item heeft hare de vors. Lysbette
onthuut ende ontleendt van noch sesse dachwanden leens ,
luttel min of meer , dat men hout in eenen leene van
Heinricke den Roeden , gheleghen in de vors. prochie van
Lebbeke, op d'HuIstvelt, ten welken vors. leene ghelijc ten
anderen de vors. Jan van der Eist wettelyc comen es ende
daer in verleent als momboer ende uuter name van den
vors. nieuwen beghynhove. Item heeft de vors. Lysbette
noch over ghegheven ende hare ontherft van tween buenre
ende eenen halven erfs, luttel min of meer, ende dit hout
men van den heere van Denremonde, ende hiertoe es comen
ende in gheherft joncfr. Marie van Hamme , als meestersse
ende uuten name van den vors. nieuwen beghynhove , alle
welke gronden van leene ende van erve de vors. Lysbette
Roels heeft overghegheven den vors. nieuwen beghynhove
ter eere van Gode, van der reine maghet zente Marie, zynre
liever moeder, ende allen zinen heyleghen, omme de salichede
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haere zielen

ende van der ziele

Machiels van den Heckene, haers wettichs mans was, desghelike van der zielen haers liefs vader , haerer moeder ,
Katelinen , haere dochter was , Seghers van Pottersberghe ,
haers mans, ende alle haeren anderen maghen
zielen , ende voort op de condicien ende in
hiernaer ghescreven , dats te wetene dat Jan
ende Segher van Pottersberghe, als momboers

ende vrienden
der manieren
van der Eist
van den vors.

nieuwen beghynhove , desghelikx joncfr. Marie van Hamme
ende joncfr. Lysbette tShertoghen , als meesterssen van den
selven hove, hebben ghelooft over hemlieden ende over haer
nacommers, momboers ende meesterssen van den vors. hove
wesende , dat zij met den baten , revenuen ende vervallen
van den vors. goeden zullen doen lesen van nu voert te
eeuweliken daghe elke weke drie messen , dats te verstane
deerste messe tsmaendaghes in de beghinen kerke van requiem,
ende dandere tsvryendaghes van den heyleghen cruce in de
infirmarie , ende de derde van onser Vrouwen , oec in de
vors. infiermarie tsaterdaghes , den ouden aermen zieken
joncfrouwen ligghende in de vors. infiermarie; item hebben
de vors. momboers ende meesterssen ghelooft te doen doene
elcx jaers een jaerghetyde met vigielen met neghene lessen,
met commendacien ende met eene ghesonghendere messe van
requiem, over de ziele van der vors. Lysbette Roels, Machiele
haren man , Katelinen haere dochter, Zeghers van Potters
berghe . Katelinen man was vors. ende alle haeren vriende
zielen. Item hebben de vors. momboers ende meesterssen
ghelooft, over hem ende nacommers vors., dat naer den tyd
dat de vors. Lysbette Roels sal commen zyn van live ter
doet men elx jaers eeuwelijc duerende, op den dach dat de
vors. Lysbette Roels jaerghetyde vallen sal , sal gheven in
vormen van pitanchen

den

priester

die

djaerghetyde doen

sal ende over den dienst viere scellinghe paresis ende eene
pinte wyns, den coster twalef penninghen par., der costerssen
sesse penninghen par.; item eiker aermer joncfrouwe woenende
in de vors. infirmarie op den vors. dach van der jaerghetyde
eene pinte wyns ende een wit broet van viere miten.

Oec
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zullen ten jaerghetyde elcx jaers de twee meesterssen offeren
elke eene keersse met eenen penninghe daer in. Alle welke
verbonde, dienste, vorwaerden ende gheloften vorscreven de
vors. momboers ende meesterssen hebben ghelooft ende heml.
over hare nacommers , momboers ende meesterssen van den
vors.

hove wesende , wel ende

ghetrouwelijc van nu voert

te eeuweliken daghe te houdene ende te doen houdene, ende
hebben gheconsenteert ende es oec clare ende gherechte
vorwaerde waert so dat de vors. dienste ende jaerghetyden
niet ghedaen ne worden wel ende volcommelyc, ghelyc ende
in alder manieren vorscreven, dat dan

de meesters van den

huus aermen ende van den heyleghen gheest van Denremonde,
zonder yemens wederzegghen, zullen heffen, ynnen, ontfaen
ende aenveerden alle de baten , vervallen ende revenuen
commende van den vors. goeden, ende daer met doen doen
ende volcommen den
ende in der manieren
telken als van noede
veel in hebben ende

vors. dienst ende jaerghetide ten stede
vorscreven, ende die zullen zy ontfaen
wesen sal toeter tyd dat zy noch soontfaen als zy omme den vors. dienst

te doene uutghegheven zullen hebben , te dien hende dat
tghuent datter overcompt zy sullen bekeeren in den oerbore
van den vors. huusaermen. Alle fraude ende argheliste gheweert

ende

uutghesloten.

Ende

over

dese

gheloften ende

vorwaerden waren gheroupen . . . .
Eventijdige kopie op een half blad perkaraent, oogenschijnlijk van het verloren geraakte cartularium des
begijnhofs.

XXXVIII.

3 Maart 1406. — Erfbrief van de helft van 5 bunder land te Lebbeke,
ten voordeele van 't Begijnhof.

Ic Segher van Pottersberghe doe te wetene allen den
ghenen die dese jeghenwoordeghe lettren zullen zien ofte
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hoeren lesen, dat ic int jaer der date deser letteren cochte
ende ghecreech jeghen dhoyr van Katelinen van den Heckene,
Machiels dochtere was mijns wettichs wijfs. wier siele God ghedincke , als momboer van den nieuwen beghijnhove van
Denremonde ende tsvors. hoofs ende tfermerien behouf , de
helftscheede van vijf buenren land , luttel min ofte meer ,
waer af dweder deel toebehoorde Lijsbetten Roels , der
weduwe tvors. Machiels was van den Heckene, maer heeft
het nu onlangx leden vercocht joncfr. Gheertruyden tScouteneeren tvors. hoofs ende fermerien behouf, ende hare daer
af ontherft, gheleghen tvors. erve in de prochie van Lebbeke,
int goed dat tvors. Machiels van den Heckene ende Lijsbetten
Roels zijns wijfs was, ter welker helftscheede van den vors.
vijf buenren erfs ic wettelijc commen ben ende in gheherft
als mombour van

den vors. beghijnhove ende tsvors. hoofs

behouf, ende dit es gheschiedt mids zekeren vorwaerde van
comanschepe tusschen tvors. hoyr ende mi uuter name van
den vors. hove ghedaen ende omme eene sekere somme van
ghelde , die ic van tsvors. hoofs weghen ende van tshoofs
goede daer af den vors. hoyr betaelt hebbe, mids welken,
ende want ic tvors. erve ghecocht ende betaelt hebbe met
tsvors. hoofs ende fermerien goede ende tshoofs behouf, wet
telijc daer toe commen ben ende in gheerft zonder eeneghe
fraude. Ic ghelove bij mijne trouwen , bij mijne eeren als
goed kersten man ende bij den eede dien ic den vors. hove
als mombour ofte puisent (?) ghedaen hebbe over mij selve, over
mijn hoyr ende naercommelinghen, mi an tvors. erve nemmermeer rechte te vermetene noch pijnen te vermetene bij
gheenre wet noch bij negheene weghen, kenne ende lije dat
icker gheen recht an en hebbe , noch mijn hoyr van minen
weghen nemmermeer an hebben ne moghen. In kennessen
ende orcondschepe van desen , ende omme de versekerthede
van den beghijnhove ende der fermerien vors.,so hebbic dese
lettren gheseghelt met minen propren seghele hier an uuthanghende, hebbe boven desen ghebeden ende versocht Boudene
van Pottersberghe , minen .lieven broeder , mids dat hij al
noch ter tijd mijn gherechte baerblijckenste hoeyr es, dat hij

—
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ende gheloften

advoueeren , kennen ,

consenteren ende gheloven wille over hem ende over zijn
hoyr , ende omme de meerdere versekerthede van den vors.
beghijnhove zinen zeghel, metgaders den mijnen, hanghen an
dese presente lettren. Ende ic Bouden van Pottersberghe vors.,
ten versouke , ter begheerte ende ter bede van den vors.
Segheren, minen lieven broedere , ghelove over mi zeiven
ende over mijn hoyr, als goed kersten man, bij mijne trou
wen ende eeren , nemmermeer mi rechte te vermetene noch
te haelne an de vors.

helftscheede van den vors. vijf buenren

erfs bij hegheene weghe noch bij gheenre wet, kenne ende
lije vulcommelijc dat ic noch mijn hoyr an tvors. erve gheen
recht ne hebben noch nemmermeer hebben noch vercrighen
ne moghen. In orcondschepe van den welken ende want het
wel voughet der waerhede ghetughe te ghevene in allen redenleeke zaken ende oec sonderlinghe uuten neerensten ver
souke ende ter beden van Segheren, minen vors. broeder, ic
Bouden vors. hebbe minen propren zeghel, metgaders mijns
vors. broeders seghele an dese presente lettren ghehanghen.
Dit was ghedaen int jaer ons heeren alse men screef dusentech'
viere hondert ende

zesse , den derden dach der maent van

maerte.
Oorspronkelijk stuk op perkament, met de zegels van
Zeger en Boudewijn van Pottelsberghe, in groen was.

XXIX.

2G Mei 1407. — De momboors en de meesteressen van 't Begijnhof
staan aan Jan de Cupere, zijne eehtgenoote en kinderen, voor zoo
lang zij leven, het gebruik af van een huis, mits de jaarlijksehe
som van 4 schellingen 6 penningen groote.

Cont ende kenlyc zy allen lieden dat wy Jan van der Eist,
Segher van den Berghe , monboeren van den nieuwen beghynhove van Denremonde, joff. Marie Lauwereins, die men
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heet van Hamme, joff. Lysbette tSerteghem, meesterssen ende
alle tghemeente van den vors. beghynhove , ute openbaren
nootzake, orbore ende profyte van den hove vors. , hebben
ute ghegheven een huus

ende erve, alsoet

hem strect van

voren an de vorste poorte toete achter op de gracht van
den vors. hove , gheleghen neffens thuus ende erve Ghiselbrechts van Belle was an de een zide, ende der straten daer
men in 't vors beghynhof gaet , an dander zide Janne den
Cupere, Jans zone, ende Katelynen Ydiers, sinen wetteghen
wive ende haren beeden ghetrouden kindren, dats te wetene
Janne, Pietren, Simoene, Beatrysen, Kateline, Lysbetfen ende
Mergrieten, te haren live ende emmer den lanxtlevenden van
den neghenen persoenen voornoemt, gheheel behoudende zyn
leefdaghe lanc ende niet langher, omme viere scellinghen ende
sesse penninghen gr. alle jare te betalene den vors. hove, te
alf maerte, met alsulken munte als te allen daghen gaen sal
binnen der stede van Denremonde, als de vors. rente vallen
sal, ende also vort van jare te jare, also langhe als Jan,
Katheline zijn wijt ende kindre vors. leven zelen ende niet
langher , in der manieren dat men tvors. huus altyts meer
beteren sal ende niet argheren ende tamelike houden te
ghereeke van heyninghe ende van weeghen, welke huus ende
erve wy monboeren, meesterssen ende alle tghemeente vors.
hebben ghelaten in trouwen ende in waerheden voer ons ende
onse nacommers den Janne, Kateline, sinen wive ende den
kinderen vornoemt , wel ende paisivelic te laten ghebruken
haren leefdaghe lanc , ende emmer den lanxtlevenden van
heml. begbinen vors , gheheel behoudende ende ghebrukende,
sonder eenich wedersegghene van yemene, op de rente vors.
jaerlix te betalene den vors. nieuwen beghijnhove, ende ten
ende van dei achterster doot van Janne, Kateline sinen wive
ende den kindren vors. sal tvors. huus ende erve weder
keeren ende bliven den vors. beghynhove , sonder eenich
wedersegghene van yemene die na heml. commen mochte
ende want alle dese dinghen zijn ghedaen ende ghesciet wel
ende redelic , sonder fraude, arghenlist ofte eenighe malicie.
In kennessen ende orconscepen der waerheit zo hebben wy

—

5g

—

monboeren , meesterssen ende alle tghemeente van den hove
vors. dese letteren bezegelt metten zeghele van den vors.
beghynhove huuthanghende. Dit was ghedaen int jaer ons
heeren XIIII c ende sevene , up den sessentwintichsten dach
van de maend van meye.
Oorspronkelijke akte op perkament. — Het zegel ontbreekt.

XL.

7 Mei 1414 — Katelijne Roebaerds, nicht van Elisabeth Roels,
verklaart de giften, door deze laatste gedaan aan het Begijnhof, te
hebben goedgekeurd en van alle aanspraak daaromtrent af te zien.

Ic Lambrecht van den Neste , onder bailliu in de poort
ende land van Denremonde , ende wij Jan van Hofstaden ,
Jan Claeus, Gillijs Caplaen ende Gillijs van der Borch, man
nen van leene ons gheduchts heeren tshertoghen van Bourg n e ,
grave van Vlaendren, ten huuse van Denremonde , doen te
wetene allen lieden dat commen es vore ons Kateline Roe
baerds, metgaders Mecheels Beelen ende Cornelyse Roebaerds,
haren staenden voochden, heeft vore ons verkend ende verlijt
als vore wette, bi haren moedwille sonder eenich bedwanc ,
wel ende volcommelic hare memorie ende sinne hebbende ,
dat het was bi haren wetene, wille ende consente, als naeste
ende oudste baerblijckenste hoyr van Lijsbetten Roels, dat
de vors. Lijsbette Roels, hare nichte , Janne van der Eist
vercochte de twee leengoede gheleghen in de prochie van
Lebbeke, die de vors. Jan van der Eist op tyd vorleden cochte
jeghen de vors. Lysbette ende daer af zy hare ontuutte ende
daer de

vors. Jan

wettelijc in

verleent es ,

dewelke men

houdende es in leene , deen van Joese van den Crude , ofte
van zinen hoyre , ende dander van Heinric den Roeden ,
ghelijc de wetteghe

beseghelde

tsaertre daer

bij ghemaect ,

dien wij ghesien hebben ende ghehoort lesen, wel verclaerst.
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Verkende voort ende seide de vors. Kateline dat het op den
dach der date deser lettren , Jan van der Eist vors., aldaer
ooc present ende vore oeghen wesende, alnoch wel hare wille
was dat de vors. Lysbette Roels Janne vors. de vorscrevene
twee leene vercocht hadde ende dat sy ze hem wel jonste
ende dat wel hare wille ware ende dat zijt begheerde dat
hij die behilde , besate ende ghebruycte , sonder eeneghe
calaenge van hare ofte van haren hoyre. Verkende noch omme
de meerdere verclaersinghe van dien daer verdonckerthede
otte gheschil uut commen mochte ende onlede spruyten, dat
de vors. Lijsbette Roels ende zy waren twee ghesustren,
kindere van vader ende moeder weghen, ende van ghetrouwden bedde, ende dat Lijsbette Roels moeder hiet Marie ende
hare moeder hiet Margriet? . ende dat dit aldus waer was,
nam zij op doordeel haeren zielen , seggende dat hare also
kenlijc was , ghelijc hare kenlijc was wie hare vader ende
hare moeder waren , consenteerde ende badt ons dat wijt
op hare lettren ende seghelen wilden ; ende doen maendic
bailliu de vors. Marie dat sij tverkennen van der vors. Katelinen onthouden wilden , ende wij manne ontfinghen de
maninghe. Ende omme dat alle dese kennesse ende consente
zijn ghedaen in onse jeghenwoordicheyt ghelijc ende in al
der manieren voorscreven, so hebben wij bailliu ende man
nen van leene voornoemt in orcondscepe ende ghethuige der
waerheede, ter bede , begheerte ende versouke van partien
vorscreven , dese lettren gheseghelt elc onser met zinen
propren seghele hier an huuthanghende. Dit was ghedaen int
jaer ons heren also men screef dusentech viere hondert ende
viertiene, den sevensten dach van meye.

Oorspronkolyk stuk op perkament, met de zegels van
den poortbaljuw en de drie leenmannen.
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XLI.
12 Februari 1415. — Uitspraak der schepenen van Denderraondo in
een geschil tusschen de handboogschutters dier stad en Daneel
Penneman, nopens de doelen.

Wij scepenen in de poort van Denremonde doen te wetene
allen lieden dat upt gheschil dat heeft gheziin tusschen Daneele Pennemanne , uute causen van den doelen die de
hantbogheschutteren van Denremonde , bi consente van den
heere ende der wet van Denremonde hebben ghestelt up den
vestberm van der poort achter d'Eckervelt , dat de voor
noemde Daneel terve ghenomen

heeft

jeghen

de

meesters

van S. Jans Baptisten capelle an den Coerenart , an deen
zijde , ende de gheswoorne ende tghemeene gheselscap van
der ghulde van den voorseiden hantbogheschuttren, an dandre,
hebben de vorseide heere ende wet, omme alle verdonckertheede
te verclaersene ende alle gheschil te verheflene, bij consente
van partien vorscreven ,

gheordineert ende

in vormen van

zegghene beeden partien aenghezeeght, dat de vorseide hant
bogheschuttren zullen hebben ende behouden staende te haeren
coste twee goede, groete, breede, hooghe doele up den cant
van den vestbarme boven , neven den wech jeghen dAckervelt , den eenen in den Molenberch , ghelijc hij daer over
lanc ende eer tvorseide velt terve uutghegheven was stoet ,
ende den andren biweerds der stichlen, daer derve van den
beghiinhove angaet ,

alsoe langhe

alst hem zal ghelieven ,

ofte emmer toeter tijde datse yewerincx eldre zullen hebben
vercreghen eenen andren hof of plaetse bat te haeren aysemente
omme te schietene , ende dat up zulke vorwaerden dat de
vorseide gheswoorne ende ghuldebroederen hebben ghelooft
ende schuldich zullen ziin te doene verstellen de stichle
staende

biweerds

den

Molenberghe

vorseit noch

meer ten

berghe weert an, recht toet jeghen den doel staende in den
vorseiden berch, ende dat se zullen doen maken ende over
jaer te haeren coste houden staende de vorseide stichle, ende
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eenen goeden starken thuun hem streckende oestweert van der
stede daer de vornoemde Danel zijnen rechten thuyn an den
Molenberch es ghecoustumeert te stellene toete neffens ende
boven den vorseiden doel staende in den Molenberch ende
nedercommende an de vorseide stichle ; item up dat de vor
seide schuttren den Molenberch yeuwerincx te naer grouven
of quaemen , dat zullen zij te haeren coste moeten doen
betren, al sonder eeneghe ressche of eerde daertoe ofte omme
haere doele te makene in dAckervelt te haelene
alsoe dat de gheswoorne ende schuttren vorseit
tijde in ghebreke waeren van den thuyn ende
makene of doen maekene , soe soudt de heere

,

ende bi
teeneghen
stichlen te
doen doen

ten dollen coste van der vorseide ghulde, updat hijs versocht
wordde van den vorseiden Daneele Pennemanne of van yemen
van zijnen weghen ; oec es vorwaerde ende hebben de vor
seide gheswoorne ende ghesellen ghelooft binnen der heyminghe
van den vorseiden velde niet te commene , omme eenich
achterdeel in te doene of doen doene in gheenre manieren ;
ende bi alsoe dat men bevonde datse den vorseiden besitters
van den vorseiden Ackervelde eeneghe schaede daeden bi
eeneghen weghen , die ten zegghene van goeden lieden te
beterne ende uprechten sonder fraude. Ende omme dat alle
dese vorseide vorwaerden, kennessen ende gheloften zijn ghedaen bi ons ende in onser jeghewoordicheyt, soe hebben wij
scepenen vorseit, in

kennessen ende orcondscepe der waerheit,

ter bede van partien vornoemt den zeghele toet zaken der
vorseide poort van Denremonde hier an ghehanghen. Ghegheven int jaer ons heren als men screef dusintich CCCC ende
viiftiene, den twaelfsten dach der maendt van Sporkle.

Oorspronkelijk stuk op perkament. — Op den rug staat:

Van den gheschille tusschen den hantbogheschutlren
van Denremonde ende Daneele Pennemanne, als van
den doele te stellene. 1415.
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6 November 1416. — De bestuurders der St.-Janskapel, aan den
Koornaard te Dendermonde, verleenen aan Daneel Penneman,
zoon van Laureins, het gebruik van het Akkerveld, achter't Be
gijnhof, « daer de wintmeulen up staet », mits eenen jaarlijkschen
cijns van 14 schellingen groote en op voorwaarde, onder andere,
te dier plaats, naar oude gewoonte, de jaarlijksohe beestenmarkt
te la'en houden.
Wij scepenen in de poort van Denremonde doen te wetene
allen lieden dat by raede , wetene ende consente van ons
de recteurs of meesters van St. Jans Baptiste capelle an den
Coerenardt, hebben erffelic uutghegheven Daneele Pennemanne,
Lauwereyns sone, een stic lands dat men heet dAckervelt,
gheleghen achter dbeghiinhof van Denremonde, daer de wintmolen up staet, ghelijc ende in alder manieren dat de vors.
meesters up tydt verleden terve namen jeghen den ontfanghere
van Denremonde , alse de lettren daer up ghemaect, die de
vors. meesters te hem weert hebben, wel verclaersen, ende
dits gheschiedt mids zekeren vorwaerden ende up de conditiën
hier naer verclaerst dats te wetene, dat de vornoemde Daneel
Penneman, of de besitters van de vors. erve daertoe cause
hebbende, van den vorscreven Ackervelde zullen betalen elcx
jaers eeuwelic ende erffelic telken St. Merttins messe den
meesters van der vors. cappelle, ter cappelle behouf, veertiene
scellinghe vlaemscher groete torn., zulke alse daer met men
in tcoeren huus van Denremonde elcx jaers coepen , vercoepen ende ghemeenlic betalen zal ten daghe dat de vors. rente
vallen zal ende niet meer, ende mids dien tseynse zullen de
meesters van de vors. cappelle jaerlicx moeten betalen den
erffene die de heere van Denremonde ende alle andre daer
up hebben of hadden ten daghe der date van dese letteren,
ende es oec te wetene dat de heere van Denremonde, of de
ghene dien de molen, staende in tvors. Ackervelt, toebehoeren
zal , altoes alst hem ghelieven zal ende het van noede es
zullen

moghen nemen ende

doen haelen uuten vors. velde
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ten meesten proffyte van den molenberghe ende de weghe
ende ten minsten commer van den velde, dat men goedelycx
zal moghen eerde omme den vors. berch ende wech te houdene van hooghden ende breedden in goeden staete naer
zinen heesch. Ende es oec vorwaerde ende besprec dat in
de jaermerct van Denremonde men up tvors. veldt houden
zal alle jaeren de beestmarct, ghelyc men toet noch ghedaen
heeft, sonder andre consent van den besitters van den vors.
velde. Oec es te wetene de boedem van der gracht die hem
stract lancx neffens dbegynhof ende tvors. velt behoort den
beghijnhove ende niet den velde, ende dat alse men eeneghe
vruchten upt vors. velt winnen zal, de tiende daeraf blytt
toebehoerende der vors. cappelle, ghelyc zy van ouds heeft
gheploghen, dwelke ackervelt blyft altoes principal pandt van
der vors. rente. Ende by alsoe dat an tvors. ackervelt ghebrec ware ende niet goedt ghenouch en ware omme de vors.
xiiij s. gr. te rente jaerlycx an te vercrighene , soe hebben
de vors. Daneel Penneman ende Margriete van den Oorde,
zijn wetteghe ghetrouwede wyf, wettelyc teenen zekeren onderpande gheset ende ghestelt haerlieder huus ende erve, daer
zy nu in woenen, met al zynre toebehoorten, ghestaen ende
gheleghen in St. Gillis strate, dweers jeghen over der beghinen poorte, tusschen ende neffens Thomaes Bloems, alias van
den Borne, huus ende erve metter eenre zyde, ende der we
duwen ende dhoyrs Willems Buys was huus ende erve metten
andre, ende up twee ende twintich scellinghe parisis erffeliker
renten jaerlicx uutghaende, omme dat ghebrec daer an te
moghen verhaelen ende verreeken, of tvors. huus ende erve
wettelyc by daghe ende daghes rechte daer over te moghen
verwinnen naer costume van der poort. Ende omme dat alle
dese kennessen , vorwaerden , verbonden ende gheloften zijn
ghedaen wettelijc met allen maeninghe ende vonnesse daertoe
hoerende, naer recht, coustume ende usage der vors. poort ,
soe hebben wy scepenen vors., ter bede ende uut verzouke
van partien vorscreven , in kennessen ende orcondscepe der
waerheyt dese jeghewoordeghe letteren ghezeghelt metten
zeghele toet zaken der vors. poort van Denremonde hier an

—
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Ghegheven

screef dusentich CCCC

—

in diaer

ende

ons

zestiene, den

heeren

alse

men

zesden dach

der

maendt van november.

Oorspronkelijke akte op perkament, met gebroken
zegel. — Op den rug staat: clBezet van Daneele Pennemanne van den Ackervelde met zijnen hituse ende
erve.

XLIII.

28 December 1421. — Nicaas Bosch en Margareta van der Cammen,
zijne echtgenoote, verkoopen aan Wathijs Rainond, zoon van
Gillis, eene erfelijke rent van 6 penningen groote's jaars, bezet
op een huis en erf aan de Greffeningenstraat.

Wy scepenen in de poort van Denremonde doen te wetene
allen lieden dat commen ziin vore ons Nicasis Bosch ende
Margriete van der Cammen, ziin wetteghe ghetrouwede wiif,
de vors. Margriete bj consente van Nicasis, haren man, wettelic bj ons te vooghde ghedaen, hebben verkent ende verlijdt
bj haren propren moedwille, sonder eenich bedwanc, dat se
hebben

vercocht

wel

ende

redelic

in

tijtle

van wetteghen

vercoopene ende omme eene zekere somme van ghelde, daeraf
zij hem

vore ons kenden vernoucht ende wel

betalt , viere

ende twintich penninghe groete torn. erffelike renten tsiaers,
Mattheeuse Ramonde, Gillis sone, vallende ende te betalene
de vors. erffelijke rente den

vornomden Mattheeuse of den

bringher

svors. Matthius

deser

hebbende, te

lettren, van
kerssavonde

weghen

eerstcommende , als

cause

over deerste

payement, ende also voort van jaere te jaere ende van termine
te

termine , elcx

jaers vervolghence, eeuwelic

ende

erffelic

gheduerende, welke vors. erffelike rente de vors. Nicasis ende
Margriete siin

wijf hebben

een huus ende erve,

wettelic beset

ende

bepandt op

met al ziinre toebehoorten, alsoet hem

stract van voren toet achter ghestaen ende gheleghen in de
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Greffeninghen strate, tusschen ende neffens op de sijde zuutweert Gillis Brixien hoyrs huus ende erve, ende met eenen
weegbschen of ganghe op deselve syde , toet op

de

riviere

van den Denren, ende op de ziide noortweerc neffens eenen
steeghskene, dat toet op den Denre gaet, ende tvors. huus ende
erve commende metten achterhende toet an een woenste ,
toebehoerende Jacope Bosch , omme den vornoemden Mattheeus of den bringher deser lettren , bj also dat hij niet
betalt noch vernoucht en conste ghewardden van de vors. renten,
ende daeraf te buyten ware van den vorn. Nicasis, zinen wive
of van den besitters van den vors. huus ende erve, tvors. huus
ende erve. met al ziinre toebehoorten, wettelic daer over te
moghen bewinnen bj daghe ende daeghs rechte, naer recht, costume ende usaige der vors. poort, ende dat verwonnen hebbende,
alsoet behoort, dies paysivelic te moghen ghebruycken ende
besitten eeuwelic ende erffelic de baten ende proffijten daeraf
commende, jaerlicx heffende ghelijc van sinen anderen propren
goeden ende erven, behouden alle vorwaerden vorscreven ende
elcx rechte diere vore recht an hadde. Ende omme dat alle
deze dinghen ziin ghedaen ende gheschiet wel ende wettelic,
bj maenninghen van den oudren bailliu van Denremonde
ende bj wiisdoeme van ons scepenen vors., naer recht, costume ende usaige der vors. poort, soe hebben

wij scepenen

vors., ter bede van partien vorscreven, dese lettren gheseghelt
metten seghel toet saken der vors. poort van Denremonde
hier

an

uuthanghende, in

kennesse

ende

orcondscepe

der

waerheit. Dit was ghedaen int jaer ons heeren als men
screef dusentich vier hondert een ende twintich, den acht
ende twintichsten dach der maent van December.

Oorspronkelijk stuk op perkament, met geschonden
zegel.
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XLIV.

'<27 April 1423. — Daneel Swanenardt en zijne vrouw Elisabelh
sMeyers verkoopen aan Jan Gheerardt , alias Leeuwerghem ,
eene jaarlijksche erfelijke rent van 5 schellingen groote, bezet op
een huis en erf in de Bijlohc.

Wij Jan Steenbeke, amman in de poort van Denremonde,
Jan van Ghiseghem ende Jan van Zwieveke, scepenen in de
voors. poort ,

doen te

wetene allen lieden dat comen ziin

vore ons Daneel Swanenardt ende Lijsbet tSmeyers , ziin
wetteghe ghetrouwede wijf, wettelic bij ons te vooghde
ghedaen , hebben verkendt ende verlydt wettelic ende met
vooghde , datse hebben

vercocht wel

ende

redelic in

tijtle

van wetteghen vercoopene ende omme eene zekere somme van
ghelde, daeraf zij hem vore ons kenden vernoucht ende wel
betalt, Janne Gheerards, alias Leeuwerghem , vive scellinghe
groete torn. ouder erffelike renten tsjaers, vallende ende die
te betalene den vorn. Janne

Leeuwerghem, of den bringher

deser lettren, van zinen weghen daertoe cause hebbende, te
kerssavonde eerstcommende, als over deerste payment, ende
also voort van jare te jare ende van termine te termine, elcx
jaers vervolghende, eeuwelic ende erffelic gheduerende, welke
vors. erffelijke rente de vors. Daneel ende Lijsbette , zijn
wetteghe ghetrouwede wyf, hebben wettelic ende met vooghde
bewijst op de huusinghen ende erven ghestaen ende gheleghen
in de Biloke te Denremonde , met al haren toebehoorten,
alsoe zij hem stracken van voren toet achter tusschen ende
neffens Berttel Brakaerds huus ende erve metter eenre zyde,
ende niette andere sijde neffens Lauwereins Sceepmakers huus
ende erve. Item op derven gheleghen voor de vors. huusin
ghen, dweers over

tstrate

ter Denren

weert an commende

toet op dezelve riviere, daer de vors. Berttel zijn ambacht
van scepen te maken pleeght te hantierne ende zinen coelochten houdt , welke huusen ende gronde van erven in
verleden tyden uutghegheven hebben ghezijn bij den vornoem-
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den Daneels ende zinen wive, omme de vive scellinghen
erffeliker renten vors. , soe de vors. Daneel ende zijn wijf
vore ons verkenden Berttélmeeuse Brakaerde den sceepmakere
vors., ende hebben se daerop gheploghen te hebben ende
heffen jaerlicx toeten daghe der date van dese lettren. Ende
hebben de vorn. Daneel ende zijn wijf wettelic ende met
vooghden gheconsenteert ende ghewillecoert dat de vors. Jan
Leeuwerghem, zijn hoyr ende naercommers, of de bringher
deser lettren, by alsoe datse te buyten ende onbetalt waren
van der vors. rente, teeneghen van den vors. paymenten,
van de besitters van de vors. huusen ende erven, datse de
vors. huusen ende erven, met al haren toebehoorten vorscreven, wettelic daer over verwinnen by daghe ende by daeghs
rechte , naer recht ende costume van de vors. poort , ende
die verwonnen hebbende alsoot behoort, paysivelic ghebruycken
ende besitten. eeuwelic ende erffelic , sonder yemens wedersegghen, de baten ende proffyten daeraf commende jaerlicx
heffende, ghelijc zinen anderen propren goeden ende erven.
Item vvaert soe dat de vors. Jan Leeuwerghem , sijn hoyrs
ende naercommelinghen, of de bringher deser lettren, in

toe-

commenden tijden ghebrec hadden van de vors. rente ende
de vors. pande daervoren niet goedt ghenouch en waren, soe
hebben de vors. Daneel ende Lijsbette zijn wijf wettelic ende
met vooghde over tvors.
servoere, diese achter de
sende van de vors. rente
ghebrec den vorn. Janne

ghebrec te toepande ghestelt viere
vors. huuse ende erven, pandt we, hebben ligghende , omme tvors.
Leeuwerghem , sijnen hoyre ende

naercommelinghen, of den bringher deser lettren, daer an te
verteekenen den vors. toepande wettelic daer over te moghen
bewinnen ende daernaer besitten ghelijc van den principalen
pandt vorscreven staet, sonder fraude, behouden alle vorwaerden vorscreven ende elcx rechte, diere voren recht an hadde.
Ende omme dat al dese dinghen siin ghedaen ende ghesciet
wel ende wettelic, met allen maeninghen ende vonnessen
daertoe behoerende , naer recht , costume ende usaige der
vors. poort, soe hebben wij amman ende scepenen vornoemt,
ter bede van partien vorser., elc onser dese lettren gheseghelt
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met onsen propren zeghelen hieran uuthanghende, in kennesserl
ende orcondscepe der waerheit. Dit was ghedaen int jaer ons
heren als men screcf dusentich CCCC drie ende twintich, den
XXVII dach der maendt van april naer paesschen.

Oorspronkelijk op perkament. — Zegels geschonden.

XLV.
Juni 1434. — Rentbrief van 20 schellingen groole 's jaars, ten voordeele van Jan de Garecoopere en ten laste van het ambacht der
Lakenwevers.

Allen den ghenen die desen jeghewoordeghen chartre zullen
zien oft hoeren lesen , scepenen , raed , gheswoorne ende al
de ghemeente der stede van Denremonde , salut , met kennessen der waerheit , weten alle lieden die nu ziin ende
namals wesen zullen , dat uute dien dat onsen gheminden
vrienden, deken, ghezwoernen van der hallen ende draperien
van der vors. stede ende den drapiers van der selver, gheorloft
ende gheconsenteert es , bj virtute ende machte van zekeren
openen lettren van onsen gheduchten heere, mynen heere den
hertoghe van Bourgognen, van Lothrijke, van Brabant ende
van Lemborch, grave van Vlaenderen, ghegheven te Brugghe
den tienden dach van mey int jaer XIIII c vier en dertich ,
te vercoepene op de halle van de draperie vors. tien ponde
tien scellinghe groten torn. erffelijker renten siaers, de penninc te quitene met achtiene penninghen teenegader, of bj
werften, ende dezelve rente alsse vercocht zal wesen, de lettren
of brieven van diere ghezeghelt warddende metten groeten
zeghele van der vors. stede , ghelijc dat ons volcommelijc
ghebleken es bj den vors. ottroye, soe hebben de vors de
ken, ghezwoerne ende drapiers vercocht wel ende redelijc, in
tytle van wetteghen vercoepene ende omme eene zekere
somme van ghelde, daeraf dat zij hem vore ons kenden ver-
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noucht ende wel betalt ziinde, Janne den Garecoepere , Jans
sone, dats te wetene twintich scellinghe grooten torn., zulke
als daer met

men

in tcoerenhuus te Denremonde coepen ,

vercoepen ende ghemeenlijc ghelden sal, telken daghe dat de
vors. erffelike rente vallen zal, welke vors. erffelike rente zij
hebben ghelooft ende gheloven in goeden trouwen ende elc
over al te gheldene ende betalene binnen de vors. stede den
vors. Janne of den bringhre deser lettren of van den transscrifte, ghezeghelt met eenen zeghel autentyc, gheheel op den
vijftiensten dach der maend van mey eerstcommende , als
over deerste payement , ende also voort van jaere te jaere
ende van termine te termine, elx jaers vervolghende, eeuwelyc
ende erffelyc gheduerende , te dien hende dat de besittre of
bezitters van der vors. rente gheven zullen telken daghe van
payemente ghevallen. goede ende zekere lettren van quitancnen,
alsoot behoort , ende bi also dat deken, gheswoorne ende
drapiers vors., wollen lakene ende sticken makende binnen
de vors. stede oft vrihede, of haeren naercommelinghen, dra
piers wesende, in eeneghen toecommenden tijden in ghebreke
waeren van gheldene de vors. erffelyke rente den vors. Janne
of zijnen

hoyre of

den bringhere deser lettren of

van den

transscrifte, teeneghen payemente ghevallen, in al of in deele,
des God verhoede, zoe hebben zij gheconsenteert ende ghewillecoert dat de vors. Jan of de bringher deser lettren of
van den transscrifte moghen vertheren ende vertheen op de
vors. draperie binnen Denremonde elx daeghs viere pennin
ghen grooten der vors. munten , naer dat de theere vore
twee scepenen van Denremonde ten minsten binnen der selver
stede gheleeght zal wesen , en de vors. theere ghedurende
toet tijdt dat de vors. Jan of de bringhere deser letteren of
van den transscrifte voort inninghe begheert ende mense hem
doet , welke inninghe de vors. vercoepers bidden ende versouken dat men se hem doe by allen manieren van exercicien,
zij met ghiften te ghevene by den gheestelyken of weerliken
rechte of anders, naer dat de vois. Jan of de bringher deser
lettren of van den transscrifte, van zinen weghen cause heb
bende, begheren oft verzouken sal of zullen , welken cost ,
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laste, ghifte ende theere zy hebben

ghelooft en ghelovcn in

goeden trouwen ende elc over al hem op te rechtene ende
gheldene , onghemindert altoes de principale rente, evenverre
dat die theere dueghdelyc zal wordden ghebleken, ende hebben
de vors. deken, gheswoorne ende drapiers, wollen laken ende
sticken makende, in al dat voren ghescreven staet, over hem
lieden

ende haere naercommelinghen ende elc over

bonden ende

verbinden

de vors.

halle

ende

al, ver

draperie ende

alle haere goede ende alle de goede van haeren naercommers,
wollen

lakene

vrihede van

ende

sticken

binnen

der

vors.

stede

ende

Denremonde makende , zy erve , have , kateile ,

hoeghedanich dat zy, hoe ende waer datse gheleghen zyn of
bevonden zullen wordden, omme hemlieden ende eiken drapier
sonderlinghe te constringierne ende bedwinghene bij alle weghen
van constrainte, opdat se teeneghen toecommenden tyden in
gebreke

waeren van doene eenich

vorwarden vorscreven , de

van den

paymenten ende

vors. vercoepers verthyende ende

afgaende mids desen , over hemlieden ende haeren
mers , wollen

naercom

lakene ende sticken makende , alle vriecheden

van privilegien, poorterien, clergien ende alle andere voordeelen,
cavillacien ende subtylheeden, die hemlieden of haeren naer
commers teeneghen toecommenden tijden helpen of medegaen
mochten, ende de vors. Janne of yemene van zijnen weghen,
hiertoe cause hebbende, Ietten of deeren in eenegher manieren
jeghen dese jeghewoordeghe lettren ot jeghen eenich van den
vorwaerden vors. , ende

es besprec

ende vorwarde

dat

de

vors. deken ende gheswoorne die nu sijn ende namals wesen
zullen

ter vors. hallen

van

Denremonde , zullen

zoe wanneer alst hemlieden sal ghelieven, de
quyten ende lossen

jeghen den

vors. Jan ,

moghen

vors. rente af-

jeghen zijn hoyr

ende naercommelinghen, te deser renten cause

hebbende,

of

jeghen de besitters der vors. renten, sonder scamp , emmers
altoes betalende de ghevallen rente met vorledenen tijde , in
advenante van den jaere , de vors, vercoepers overlegghende
ende

betalende

voer

eiken

achtien penninghe , in zulker
vors.

gheduchts

heere nu

penninc van

der

vors.

rente

munten ende ghelde als onse

jeghenwoordichlijc

binnen

zinen
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vors. lande van Vlaendren doet slaen, of de weerdde daeraf
in

anderen goeden Vlaemschen

ghelde of

goude , te

dien

hende waert dat den vors. Janne, of den bezittre of bezitters
der vors. renten, teeneghen toecommenden tijden gheliefde de
vors. erfrente te vercoepene, datse ghehouden zouden wesen
die te noedene ende biedene den vors. deken ende ghezwoorne
die zijn of wesen zullen , omme hemlieden ter vors. hallen
ende draperien behouf daeraf de naeste te ziine , ten zeiven
prijse dat se anderen parsoenen an staen zoude te coepene ,
ende dat de vors. vercoepers op dat hemlieden gheliefde in
der selver voughen datse anderen parsoenen ghenoughen zoude
te coepene zouden moghen anveerden ; ende omme de meerdere
verzekerthede van den vorseiden Janne , zinen hoijre ende
naercommelinghen, soe hebben wij scepenen, raed, ghesworene
ende al de ghemeente vorscreven , ter neerster bede ende
begheerten van den vors. vercoepers, ons ende onse naercommers verbonden in alle de poynten ende conditiën vor
screven, ende hebben begheert ende begheren ende elc over
al in live ende in goede aldus verbonden te bliven toet
aflossinghen van de vors. renten , evenverre dat de vors.
stede of vrihede in ghebreke waeren van doene dat vorscreven
staet, waert in al of in deele, des God verhoede, behouden
dies datse voren ghemaendt ende gheexecuteert zullen wordden
van den vors. ghebreken alsoet behoert , ende opdat dan an
hemlieden ghebrec waere van betalene de vors. erffelyke rente
metten costen ende lasten daeran clevende , soe
begheert ende ghewilcoert ende elc over al dat
voldoen bij allen weghen van constrainte ende
in desen presenten chartre begrepen , uute dien

hebben wij
ghebrec te
bedwanghe,
dat ons de

vors. vercoepers ghelooft hebben costeloos ende al scadeloos
te quytene naer dinhouden van zekeren lettren ende obligacien, die wij daeraf tonsweert hebben, alle fraude ende
arghelist uutghesloten. Ende heeft Jan de Garecoeper gheconsenteert dat Margriete Rebuse, zijn wijf, ghelijc hem besitte
int gheheel de vors. erffelyke rente lanxtlevende gheheel
heffende, naer duutwijsen ende vermoghen van de poortrechte
van Denremonde, behouden elx yghelyx rechte. Ende waert
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dat desen presenten chartre wordde

verbarrent ,

ghestolen ,

ghescoert ot ghearghert in eenegher manieren , zoe hebben
wij ghelooft ende gheloven in goeden trouwen den bezittere
of bezitters der voors. rente eenen anderen chartre te doen
makene ende zeghelen , alsoe goed ende suffisant als desen
chartre es naer transscrift, binnen eenre maend naer dat wijs
vcrsocht zullen wesen alsoet behoert. In kennessen des grooten
zeghels van der stede van Denremonde hier an ghestelt in
versterkenessen van al dat vorscreven staet. Ghedaen int jaer
ons heeren als men screef dusentich IIII

0

vier en dertich in

de maendt van Junio, ende es te wetene dat de vors. vercoepers , den bezittre of bezitters der voors. renten overlegghen zullen ende betalen vore tscriven en zeghelrecht van
dese lettren ten daghe der afquitinghe acht scellinghen grooten
munten vors. Ghedaen ten jaere ende daeghe vorscreven.
Oorspronkelijk stuk op perkament , met geschonden
zegel in groen was.

XLVI.
9 Mei 1435. — Rentbrief van 20 schellingen groote 's jaars, ten
voordeele van Jan den Quareelmaker en ten laste van het Brou
wersambacht.
Wij scepenen in de stede van Denremonde doen te wetene
allen lieden , dat commen ziin vore ons onse gheminde
vrienden, de gheswoorne ende een groet ghedeel der goeden
lieden van den ambachte der bruwers , in de vors. stede ,
dewelke alle te samen ende elc over al als bruwers ghekend
ende ghelydt hebben datse, omme ghemeenen orbore van
hemlieden , hebben vercocht wel ende redelijc in tijtle van
wetteghen vercoepene, Janne den Quareelmakere, Jans Quareelmakers ende Gheertruden Toux , wetteghen ghetrouden
zone, te wetene twintich scellinghen grooten torn. zulke also
daer met men in tcoerenhuus te Dendermende coepen, ver-
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ende

ghemeenlijc

ghelden

zal

telken

daghe

van

payemente, eeuweliker ende erveliker renten sjaers, vallende
ende te betalene de vors. erffelike

rente den vors. Janne ,

zinen hoyre ende naercommelinghen , of den bringher deser
lettren of van den transscrifte, ghezeghelt met eenen zeghel
autentic ,

gheheel op den achsten

dach van mey eerstcom-

mende als over deerste payement. ende also voert van jaere
te jaere ende van termine te termine, elx sjaers vervolghende,
eeuwelijc ende erffelijc gheduerende, ende also dat hij of de
bringher deser lettren of van

den

transscrifte

telken paye

mente ghevallen bringhe goede suffisante lettren van quitantien,
alsoet behoert, den vors. vercoepers, ende dits gheschied omme
de somme van zestien ponden grooten eens wechdraghens,
die de vois. vercoepers van svors. Jans weghen van den
vorseiden renten kende hebbende ontfaen , omme in haren
orboere bestaedt ende bekeerdt te wesene zonder fraude ,
welke vors. rente de vorscreven vercoepers hebben bepandt
ende beset omme den vors. Janne, zinen hoyre ende naer
commelinghen of van zinen weghen hiertoe cause hebbende
bringher deser lettren of van den transscrifte, die te heffene
ende te ghecrighene ten terminen ende in der vormen vor
screven op hemlieden ende op tvors. ambacht, specialijc op
den moutmolen ende scorsmolen, metten erven, huusen ende
met al den rechten ende vervallen daer an clevende ende
hemlieden toebehoorende, present ende toecommende, binnen
dei vors. stede ende vrijhede van Denremonde ghestaen ende
gheleghen.

Ende

bi

also

dat namaels de vors. vercoepers

teeneghen termine van payemente ghevallen tachter of in
ghebreke waren van betalene den vors. Jan of andren van
zinen weghen, hiertoe cause hebbende, de vors. erffeliker rente
in al of in deele, des niet gheschien en moete, soe hebben
de vors. vercoepers ghewillekoert ende gheconsenteert dat de
vors. Jan of de bringher deser lettren of van den transscrifte
naer den eersten van den payemente ghevallende , ende dat
hij van de voors. gheswoorne de twee of meer binnen Denïemonde ghemaend zal hebben van betalene ende niet betaelt
wesende , vertheeren moghen ende verthienen binnen der
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voors. poort elx daeghs viere penninghen gr. der vors. munten,
toet tijdt

dat hij vol

betaelt

zal

wesen beede van achter-

stellighe rente ende theere, diere op gheteert sal wesen, als
hij inninghe begheert ende mense hem doet , welke theere
ende

voort alle andere costen ,

achter deele ende schade ,

die de vors. Jan of andere van zijnen weghen cause heb
bende of dien zal in eenegher manieren mids ghebreke van
betalinghe omme inninghe daeraf te ghecrighene , alle dien
cost, theere , mindernesse ende scade hebben de vors. vercoepers in goeden trouwen ghelooft te gheldene ende betalene
den vors. Jan of andren van zinen weghen cause hebbende,
metten principalre renten ende al sonder die payement te
minderne, alsoe verre alst de vors. Jan of andren van zinen
weghen, hiertoe cause hebbende, zullen connen ghedoen blijcken
alsoet behoort. Ende omme alle dese vors. vorwaerden wel
ende volcommelijc ghehouden te wesene, soe hebben de vors.
vercoepers hemzelven ende hare nacommers, bruwers wesende
in

der

tijdt

ende al

haerlieder

goed verbonden

de vors.

moutmolen ende scorsmolen, metten huusen, erven, met allen
den rechten ende vervallen daeran clevende , present ende
toecommende, vore alle heeren ende rechtren, gheestelijc ende
weerlijc , omme hemlieden ende eiken zunderlinghe, doende
tvors. ambocht, te constringerene ende bedwinghene, in live
ende in goede te houdene ende volcommene alle gheloften
ende

vorwaerden

vorscreven, alle fraude , cavillacie , delay,

clergie ende vrijechede van poorterien uutghenomen ende
gheweert, ende es te wetene dat allen toecommenden tijden
de vors. gheswoerne bruwers ende hare naercommers , zoe
wanneer alst hemlieden sal ghelieven, zullen moghen aflossen
ende quitten de vors. twintich scell. groote eeuwelike rente,
betalende de ghevallene rente in advenante van den tijde
ende over eiken penninc ghevende zesthien penninghen eens
wechdraghens, ende boven de costen van desen charter vive
scellinghen gr., oec eens wech draghens, den vors. coeper
of andere van zinen weghen hiertoe cause hebbende. In
kennessen der waerheit hebben wij scepenen vors. ter begheerten van den vors. vercoepers den zeghel van zaken
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der vors. stede, van Denremonde hieran ghestelt den iXsten
dach van mey int jaer XIIII c vivendertich.

Oorspronkelijke akte op perkament, met geschonden
zegel in groen was.

XLVII.

Februari 1436 (n. s.). — Rentbrief van 20 schellingen groote 's jaars
ten laste der stad Dendermonde, in voordeel van Jan Lauwers.

Allen denghenen die desen jeghewoordeghen chartre zullen
zien oft hoeren lesen, scepenen, raed , gheswoerne ende al
de ghemeente der stede van Denremonde, salut , met kennessen der waerheit, doen te wetene dat wij, bij riipheeden
van rade, bij ghemeenen overeendraghene van ons allen int
ghemeene , want ons orbor ende proffijt dochte omme de
vors. stede, bij der macht ende der moghentheede van lettren
van ottroye van onsen gheduchten heere ende prinche, minen
heere den hertoghe van Bourgognen , Philips van Lothrijc ,
van Brabant ende van Lemborch , grave van Vlaenderen ,
't vors. ottroy ghegheven in ziin stad van Atrecht in de
maent van Septembre int jaer XIIII c vive en derttich, hebben
ghewillecoert, gheconsenteert ende begheert bij desen presenten
lettren, dat Jan Lauwers, Lauwereys zone, zal hebben eeuwelijc ende ervelijc op de vors. stede van Denremonde elcx
jaers twintich scellinghe groten tornoys, in zulken ghelde als
daermet men in tcoerenhuus te Denremonde coepen , vercoepen ende ghemeenlijc ghelden zal, telken daghe dat de
vors. erffelijke rente vallen zal , welke vors. erffelijke rente
den vors. Janne was vercocht int jaer XIIII c eenen dertich,
den eersten dach van meye , ende hem bezeghelt metten
grooten zegele van de vors. stede op de selve poort , die
ghestelt was ter lossinghe eiken penninc vore achtien pen
ninghen, te dien tijd in Vlaenderen ganc ende cours hebbende,
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ende mids der vorwaerden

die

—
zichtent der impetracie van

den vors. leste ottroye ghemaect heeft gheziin, mids zekeren
sommen van
kennen

penninghen, die

wij van tvors.

Jans

weghen

hebbende ontfaen tusschen den vors. Janne ende ons,

zoe kennen

wij de vors. rente staende ter

lossinghen

met

zulken ghelde, zy zeiveren of gulden ghelde, als ter date deser
lettren onse vors. gheduchten heere dede slaen of munten in
Vlaenderen , zoe wanneer dat ons of onse naercommers sal
ghelieven die te quitene, ghevende vore eiken penninc achtien
lest

vorscreven, metter

verloepender rente, in advenante van den

penninghen

jaere ende emmer

altyds de
ghedaen

van

der vors. weerdde

veranderinghe van de vors. rente, opdat se worde
bij den

vors. Jan of bij andren van zijnen weghen,

hiertoe cause hebbende , dat die zal gheschien in de

jeghe-

woordicheit van scepenen van Denremonde , die ziin zullen
in den tydt, te dien hende, dat wij ze ende onse naercommers,
op

dat ons ghelieft, die

prijs of penninc datse

moghen hebben omme den zeiven

een ander

hebben zoude , behouden

altocs scepenen rechte, alle fraude ende arghelist uutghesloten,
welke vors.

eerste

charter

sprekende

ghelijc vors,

es van

xx s. gr. ouder rente, mids der zeghelinghe van desen
senten charte te

nieuten

ghedaen es

pre

ende ghecasseert mids

der vors. veranderinghe, ende hebben ghelooft ende gheloven
in goede trouwe ende elc over al te gheldene ende betalene
de vors. xx s. gr. erffelijker rente den vors. Janne, ziine hoyre
ende allen anderen van ziinen weghe, hiertoe cause hebbende,
bringhende desen chartere of

vidimus daeraf ghemaect ende

ghezeghelt met eenen zeghel autentijc elx jaers telken eersten
daghe

van

meye

quittanchen ,

eeuwelyc ende ervelijc ,

diemen

ons

daer af

zal

mids lettren van

gheven jaerlyx,

die

ghemaect ende ghezeghelt alsoet behoort, ende tallen termine
toecommende
ende

onse

ende telken

naercommers

vors. daghe van payemente , wij
hebbende verste

ende

respijt

naer

eiken vors. dach van payemente viere weken tijts onbegrepen
telken

jaere ,

behoudende dier

waeren van ghelden de

waert

vors. erffelijke

dat

wij

in ghebreke

rente den heffer of

bezitter van diere teeneghen van den vors. termine in al of
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in deele, des Godt verhoede, zoe willen wij ende consenteren
dat hij moghe vertheren ende vertheenen op ons ende op
onse vors. poort binnen Denremonde , elx daeghs naer dat
wij gemaend waeren van betalene, bij kennessen van twee
of meer scepenen van Denremonde, binnen derzelver stede
wesende , van eiken payemente vors. viere penninghen gr.
der vors. munten , welke vors. theeringhe

ende voort

alle

ande costen , commeren ende lasten die de vors. Jan of
anderen van zinen weghen, hiertoe cause hebbende, uut ghebreke van diere die verschenen ziinde mids der theere hebben
of lyden mochten, waert in ghiften of in gheloven eeneghen
weerlijken heeren , baillius , scouteeten , meyers of anderen
rechteren, gheestelijc of vveerlijc, in wat voughen of manieren
dat waere, alle dien cost theere , ghifte , mindernesse ende
scade hebben wij ghelooft ende gheloven in goeder trouwen
ende elc over al op te rechtene ende gheldene den bezitter
of bezitters der vors. rente , alsoe verre als die scade gheprouft zal wordden alsoet behoort , in al welke zaken wij
hebben verbonden ende
naercommelinghen , ende

verbinden
elc over

ons, onze hoyre
al ende al onse

ende
goed

ende al tgoed van onsen hoyre ende naercommelinghen, hoe
ende waer dat het gheleghen es of bevonden zal wordden,
dat wij nu hebben of namals vercrighen zullen , voor alle
heeren ende rechteren , gheestelijc ende weerlijc , waert dat
wij in faute waeren van doene dat vorscreven staet te houdene ende te doen houdene, te saysierene ende taresterene
over

al

toeter tydt dat wij volcommelyc

ghenouch

zullen

hebben ghedaen van al dat vors. es , dwelke wy bidden
ende versouken allen heeren ende rechteren, gheestelijc ende
weerlijc, dat se ons doen volcommen by allen weghen van
constrancie. H iermet hebben wij vercheghen ende verchijen
alle vryechede van poorterien, clergien ende alle andere voordeele, ne gheene uutghescheeden, contrarie der vors. ghelofte
ofte vorwaerde eenichsins gaende. Ende waert dat dese charters
wordde verbarrent, ghestolen, ghescoert of gheargert in eenegher manieren , soe hebben wij ghelooft den bezittere of
bezitters der vors. rente eenen anderen charter te zeghelene
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ende doen makene alsoe goed ende suffisant als desen chartere
es naer

transcrift, binnen eenre maendt naer dien dat wijs

van zinen weghen verzocht zullen wesen, de bringher deser
letteren of

van

den

transscrifte van

's vors. Jans

weghen

cause hebbende, inre ende heffre wesende van der vors. rente,
met allen den conditiën ende verbonden
nessen des

groets zeghels der vors.

by consente
XII11

c

van

ons

allen

vors.

vorscreven.

stede
hieran

van

In ken-

Denremonde

ghestelt

int

jaer

vivendertich, in de maend van sporcle.

Oorspronkelijk stuk op perkament , met geschonden
zegel.

XLVIII.

1435. — Katelijne, weduwe van Pieter van Allijncrode, verkoopt
aan Elisabeth van den Damrae, weduwe van Adam van der Lin
den, eene jaarlijksche rent van 20 schellingen groote, bezet op
verscheidene grondgoederen.

Wij Jan van
ende

Aestrijp ,

wettelic maenre in

die men
de

heet

Jan

Joes , meyer

prochien van Belle

ende

van

Swiveke in dien tijt, Jan van

Hofstede, Jan van de Poele,

die men heet van Baveghem ,

Jan de

Ruwe ende Andries

van Calenbergh, scepenen ter selver tijt in

de vors. prochien,

doen te wetene allen lieden dat commen es vor meyer ende
laten joncker Triestrams Uterswane in de prochie van
Kathelinen, weduwe

Pieters

van

Belle ,

Allijncrode, heeft wettelic

verkent ende verlijt dat zij heeft vercocht wel ende wettelec
Lijsbetten van den
daer

God

Damme, weduwe Adaems van der Linden,

de ziele

af

hebben

groten vlaemsch ghelts , alsulcx
ende

incoopen

rente vors.

moet ,

sal int coorenhuus

vallen sal ,

twintich

scellinghen

als daer men mede coopen

erffelecker

te

Denremonde , als de

renten , vallende ende te

betalene der vors. Lijsbetten, haren hoyre ende nacommers,

—
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bringhers deser lettren , den eersten dach van hoymaent nu
naestcommende , als over deerste payement ende also voirt
van jare te jare, van termine te termine daer na volghende,
eewelec ende
scellinghe gr.

erffeleec ghedurende , welke vors. twintich
erffeleeker renten de vors. Kathelinen heeft

wettelec bezet , bewijst ende bepant op drie dachwande
meersch gheleghen in de Ronct. op deene zijde an der
horijen meersch van de Poele, ende op deen hende an Jan
Swavenaerts

weede , ende op dander

hende an

de groote

weede, toebehoorende Kathelinen vors. Item noch op de
groote weede , groot sijnde also verre alst erve es , sevene
dachwande, lettel min oft meer . gheleghen op deen hende
in jouffrouwen goet van Wachelghem ende harer kinderen ,
ende met eener zijde jeghen de Ronct. Item op een dachwant
meersch gheleghen in den Bec , commende op deen hende
op den sloot , ende op dander hende jeghen de helftwinninghe. Item noch op drie dachwande meersch gheleghen in
de Vorst, over deen zyde an een straetken ende deen hende
commende an de groote weede vors. Item op een alf dach
want gheleghen

in de Dammerhettinghe, commende metten

eenen hende ant vors. straetken ende metter eener zijde an
den meersch gheheeten de helftwinninghe. Ende dit es ghesciet mids zekeren vorwaerden ende coopmanschappe, wesende
ghedaen tusschen partijen vors. ende omme eene zekere
somme van ghelde , waeraf dat hem partijen vors. elc van
anderen vor ons wettelic content ende wel ghepayt hilden ,
ende voirt op alzulke vorwaerde waert so dat in nacommenden tijde de vors. Lijsbette, haer hoyr ende nacommers,
bringher deser lettren , in faulte ende ghebreke waren van
betaelt te syne van der vors. erffeleeker renten , in al oft
in zom , ten vors. daghe van de vors. Kathelinen, haren
hoyre ende nacommers, bezitters van den vors. besette, so es
wetteleeke vorwaerde ende besprec dat de voors. Lijsbette ,
haer hoyr ende nacommers , bringher deser lettren , hare
handen zullen moghen slaen an al tvors. beset, met al zijner
toebehoorten , bij den heere ende bij der wet , bij daghe
ende bij daeghx rechte daer op te houdene, naer recht, wet,
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ende usage van der vors. prochien , ende die ver

winnen met ploten, vromen, ontvromen, berghen ende dalen,
ghelijc haren propren erve, eeuwelec ende erffelec ghedurende'.
paysivelec, zonder calainghe, mesuse oft yements wedersegghen
in eenegher manieren, behouden altoes tsheeren
elcx rechte diere voren an hadde , alle

rechte ende

frauden utgheweert.

Ende omme de redene dat alle deze dinghen

zijn ghedaen

wel ende wettelec met al datter toebehoirde ghedaen te sijne
metten
vors.

rechte, na
prochien

recht, wet, costume ende usage van de

ende den

heere ghenouch ghedaen wesende

van den coope, ende de meyere, den laten vors. ende ons
meyer ende scepenen vors. van onsen rechte, so hebben wij
meyer ende scepenen vorscreven, bi
die wij ghehadt hebben van den

der goeder informacien

mcijer ende laten vors.

ter bede ende neerensten versouke van

partijen

ende

vors., desen.

tsaertre gheseghelt elc onser met sinen seghele uuthanghende,
in orconden der waerheyt , ghedaen int jaer ons heeren
XIIII c vive ende dertich den derden dach van. . .

Oorspronkelijk stuk op perkament, mot nog een
geheel en twee geschonden zegels.

XLIX.

15 Juli 1438. -Rembrief van 10 schellingen groole, in voordeel
van Jan van Buggenhout, ten laste der stad Dendermonde.

Allen den ghenen die dese lettren zullen

zien ofte hooren

lesen. scepenen, gheswoorne, raed ende al de ghemeente van
der stede van

Denremonde , salut , doen te vvetene dat wij

bij ghemeenen overeendraghene, omme den oerboere van ons
allen, bij consente van onsen gheduchten prince den hertoghe
Phelips , heere van
bi ziinder
assisen van

Denremonde,

ghelieften ,

mids dat gheordineert es

dat de pachteren van alle

Denremonde vermoghen van ij c üb.

der stede
gr.

lijf r e n t e

82
te

vcrmakene

ende

gro. erffeliker

verandrene

als

zijt vinden tot c pond

renten op de voors. stede ,

den

penninc te

quitene voor xviij penninghen alst der stede ghelieven zal ,
ende want zij vonden hebben
dewelke Jan

Janne Neels , Claeus

hadde op de voors. stede tzinen

zone ,

live twintich

scellinghen gro. tourn. tsjaers, vallende alf den eersten dach
van laumaend ende dander helft den XVsten dach
ghelijc

alst

bliken

mach

bi

den

liiftocht

van meye,

chaertre

daeraf

mencioen makende, der welker lijfrenten de voors. Jan Neels
afghegaen
scolden ,

es

ende heeft diere gherenonciert

ende quitghe-

mids den overghevene van den originelen

liiftocht

chaertre voors., ten selven doorsteken ende gheroboreert met
lettren

van

quitsceldinghen

alzoet behoorde ,

mids welken

ende in de stede van den twintich scell. gr. liifrente voorscreven wij hebben ghewillecoert ende gheconsenteert Janne
van

Bugghenout, van

nacommers ,

Bruessele, over hem, ziin hoyrs ende

cause hebbende

hiertoe ,

tiene scellinghen gr.

tourn. erfeliker ende eeuweliker renten tsjaers op de voors.
stede, dewelke tiene scell. gr.
loven

te

betalene

hebben sal, telken

rente tsiaers erfelic wij ghe-

met zulken ghelde als ganc ende

cours

daghe van den payemente int coorenhuus

te Denremonde , ende de welke x s. gr. vallen zullen gheheel op den vijftiensten dach van

meye anno XIIII

c

neghen

en dertich naest commende, als over deerste payement, ende
alsoo voert van jare te jare, achtervolghende, eeuwelic ende
erffelic gheduerende, ons overbringhende lettren van quitantien
alzoet behoort.
commers, in

Ende

waert

dat wij ,

ghebreke waren van

ons

betalene

hoyrs ende
de

na

rente voors.

Janne van Bugghenout vorscreven, zinen hoirs ende nacom
mers, besittere of besitters van diere, of den bringher deser
lettren, van haerlieder

weghen

innere

rente of van den transscrifte, waert in

wesende

der

al

deele ,

ofte

God verhoede, soo willen wij ende consenteren

voors.
des

dat de vors.

Jan of de besitter der rente , of de bringher van desen of
van den transscrifte, onder zeghele
theeren ende verthienen

auctentijc , moghen ver-

op ons ende op onse voors. stede

van Denremonde, elcx sdaghes na dat wij in ghebrec waren
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dach van

den payemente ^be

vallen, ende na dat wij ghemaend worden van betalene Ier
kennesse van

twee

of meer

scepenen

binnen

Denremonde

wesende, van eiken payemente twee penninghen gr. munte
voorscreven, tot voller betalinghen
rente

soude, ofte ziin
bringher

beede van achterstelleghe

die de besitter hebben
nacommers, cause hebbende ter rente, of de

vorscreven, uut ghebrec van

betalinghe te

ghene waert in ghifte
rechten

of anderen

waert ooc

gheestelike of in weerelike

hove of eldre, alle dien cost ,
te

gheldene

den

ghelove elc een voor al op te rechtene ende
besittere voorscreven
of

den bringher van desen
prouft sal

theere ende scade hebben

alzoo

worden alzoet

piincipale erfïelike ïente.

verren

alse duechdelic

behoort , altoes onghemindert

ghede

Ende omme alle dese voorwaerden

ende gheloften wel ende volcommelic te houdene, soe hebben
wij
ende

verbonden , obligieren ende verbinden ons . onse hoyrs
nacommelinghen ,

ende elc

een voor al

ende al ons

goet ende tgoet van onsen hoyrs ende nacommers, hoe ende
waer dat gheleghen es of bevonden sal

worden , omme dat

voor alle rechtren, gheestelic ende weerlic, te
te arresteren, tot

dat

wij ghenouch

houdene ende

zullen hebben ghedaen

van alle voorwaerden ende gheloften in desen chaertre ghescreven ,

biddende

rechtren dat zijt

ende versouckende
ons

doen volcommen

an
bi

alle
alle

heeren ende
weghe van

constrainte ende exercitie, op ons, onse nacommers ende ons
goet voorscreven. Ende hiervoren hebben wij verteghen ende
verthien over ons ende over ons nacommers van alle exceptien, van deceptien, vriheden, poorterye, cavillatie, clergien
ende alle andere voordeelen ende exceptien, contrarie de belooften boven ghescreven. Ende es voorwaerde dat wij , ons
hoirs ende nacommers de voors. x
zullen mogen aflossen soe
mers ghelieven
renten, in

sch. p. ertfeliker renten

wanneer als ons of onse nacom

sal, mids voller betalinghe van ghevallender

advenante van

den jaere , medsgaders

alle coste

ende thiere daer op gheloopen, betalende wechdraghens den

-
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besittere of besitters voor eiken penninc xviij penninghen van
van de voors. munten, ende bi alsoe dat den besittere gheliefde de voors. rente te vercoopene ofte te vervremdene eldre
dan dat emmer
scepenen
van

al voren

naerderheden

omme

sal gheschien

ter keimessen

van

van Denremonde, te dien hende dat de stede voors.

de selve

die
of

rente

soude

gheliken pris

of

sal moghen hebben,

dat se

andren vercoocht

soude of sal worden, opdat ons ghelieft, alle fraude uyteghesloten. Ende omme alle dese dinghen te blivene goet, vaste
ende van weerde teeuweliken daghen, soe hebben wij scepe
nen, gheswoorne, raet ende al de ghemeente van der voors.
stede

dcsen chaertre

bcseghelt

metten

voors. stede van Denremonde. In

grooten

zeghele der

kennessen ende orconscepe

der waerheyt, dit was ghedaen int jaer ons heeren dusentech
vier hondert ende

achtendertich, den vijfthiensten

dach van

hoymaend.

Oorspronkelijk stuk op perkament, met hot groot zegel
der stad Dendermonde.

L.

20 Augustus 1440. — Erfbrief van do helft van een huis, te Dender
monde, aan den Koornaard, in voordeel yan 't Begijnhof.

Wij
wetene

scepenen

van

allen lieden

der

dat comen

persoene Gillijs Hoefman
wetteghe wijf ,

stede

wettelic bi

ende

van
ziin

Denremonde doen le
voor

ons

in

propren

Gheertruyd van Purse , zijn

ons te vooghde ghedaen , alzoet

behoorde, ende hebben wettelic ontvuyt ende onterft van den
helftscheede van

eenen

huus ende erve , ghestaen te Denre

monde an den Coornart ,
dander

ghinen te
keghem

biwarts St. Jans capelle , daeraf

helftscheede toebehoort

den godshuuse van den be-

Denremonde, tusschen ende neffens Jans van Meehuus

ende erve

metter eender zide , ende an een
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huus ende erve toebehoorende der capellen van St. Jans op
tVeere ende der Diicpoorte

metter ander

helftscheede van den huus

ende

zide , ter

welker

erve voorscreven toecomen

es ende vvettelic daerin vererft Joos Struec, uten name van
den godshuus van

den

beghijnhove voors., als monbour van

den selven godsbuuse, diet int gheheele nu toebehoorende es,
ende daeraf

Gillis ende zijn wiif hem

hilden

ende houden

content ende ghepaeyt, op dese conditie dat vorwaerde ende
besprec es

dat

Gillijs ende ziin wiif ende de lanxt

levende

van hem beeden dit huus ende erve int gheheele zullen bewoonen ende

besitten, op

dese

aflive van Gillise de voors.
ghehouden

te

betalene elcx

midden zomere den

conditie

ooc dat

naer den

Ghecrtruyd zijn wiif word dan
sjaers , telken sent Jans messe

monbours ende meesters van den gods-

huuse voors., svoors. godshuus behouf, twee scellinghen gr.,
a'soe la»ghe als zij leven sal ende niet langher, ende worden
ooc de voorn. Gillijs ende
jaerlicx te
uyt

den

wiif ende de lanxt levende

gheheelen huus ende erve

viij gr. den prochiaen

ghetide, onser Vrauwen ter

ende

sal. Ende opdat de

eene jaer-

tïjt

den

heere van

den

Den re-

tgheheele huus ende erve

te ghereke van

weeghe. den voors.

rente

Diicpoorten xvj gr. erffelic

xx gr. ende

monde twee miten sjaers ,
te houdene tamelic

ende

gaende, dats te wetene

van den beghinhove, voor

clopster van Afflighem

van

zijn

gheldene ende betalene den commere

dake ,

van muere ende

gheduerende, alzoet behooren

voors. Gheertruyt

naer den aflive van

Gillis voors. in ghebreke ware van betalene de twee scellinghe
gr.

jaerlicx, of dat zy of oec haren man Gillis

Hoefman in

ghebreke waren van betalene jaerlicx den commere ende rente
uyt den huus gaende, ende dat deen payement dandre achterhaelde ,

ende

niet

en

volquame

de

vorwaerden

boven

ghesueven, soe zullen, over dat ghebree , die meesters ende
monbours, die nu znn, of diet zullen ziin in toecommenden
tyde

val1

den godshuuse van den beghinen vo'rscreven,

mo-

ghen wettelic verwinnen al zulken recht als Gillis ende ziin
wiif hebben an thuus ende erve vorscreven ,
daghes

i echte ,

bi daghe ende

naer de costume ende usage van der stede

—
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van Denremonde, behouwelic een yeghelicx rechte dier voren
recht an hadde. Ende omme dat alle dese dinghen ziin
ghedaen ende gheschiet wel ende dughdelic, bi alle maninghen
ende vonnessen , alzoet behoorde , naer wet , costume ende
usage van der stede van Denremonde, so hebben wij scepenen
voors. dese lettren gheseghelt metten zeghele van saken der
voors. stede van Denremonde, in kennessen ende orcondscepe
der waerheyt. Dit was ghedaen twintich daghe in ouxste int
jaer ons heeren dusentich viere hondert ende veertich.

Oorspronkelijk stuk op perkament. — Zegel geschonden.

LI.

30 Juni 1441. — Dc bestuurders der St.-Janskapel ontlasten het
Begijnhof van de renten, gevestigd op het Akkerveld, ten voordeele van den heer van Dendermonde.

Wij scepenen

van

der stede

van

Denremonde doen

te

wetene allen lieden dat uytte dien dat ons dueghdelic ghebleken es bi den lettren van Janne van der Eist , in dien
tide miins heeren ontfangher van Denremonde was van ziere
domainen ende erffeliken renten binnen de poert van Den
remonde, hoe dat hy int jaer XI1II c XI den Xlsten dach van
laumaend uyt gaf teenen erffeliken cheinse den meesters proviseurs van St.-Jans Bapt e capelle te Denremonde an den
Coornaert , de plaetse gheheeten dAckervelt, omme achtiene
scell. par. erffeliker renten siaers, vallende telken kersavonde,
ghelijc bi den erffeliken briefve, die daer af es bezegelt met
svoors. Jans van der Eist zeghele , in dien tyt als ontfanghere, dughdelic bliken mach, welke erffelic brief leyt onder
St.-Jansmeesters

vorser,

tot

elcx rechte ,

ende

daerin

dat

St.-Jans' cappelle verbonden heeft teenen onderpande alle
dandre goede ende renten die de capelle heeft of vercrighen
mach binnen der poert ende vryhede van Denremonde, omme

—

dese

xviij s.

p. tsiaers
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erffelic, te

betalene

den heere van

Denremonde , naer dinhouden van den briefve voorscreven
so eest dat de meesters van

St.-Janne

voors. hieraf hebben

belooft ende al noch beloven jaerlicx den heere van Denre
monde, in zulker wys te betalene datter tbeghiinhof voorscr.
gheenen cost noch achterdeel
manieren ,
by en

bij hebben en sal in eenegher

ende op datter tbeghiinhof moeyte of

name van

den

ontfanghere of

van

den

aehterdeel
heere

van

Denremonde, uyt ghebreke van betalinghen van den xviij s p.
vorsci. jaeilixer renten ,

dat

achterdeel hebben de meesters

van St.-Janne over heml. ende over haer nacommers meesters
van der capellen voorscr. belooft op te rechtene den beghiinhove voors.

totten achtersten penninghe ,

obligatie van al

der

capellen goede

op tverbint ende

binnen der stede ende

vryhede gheleghen. In kennessen ende orcondscepe der waerheit
soe hebben wy scepenen vors. dese lettren ghezeghelt metten
zeghele van saken der voors. stede van Denremonde op den
lesten dach van
eenen veertich.

Junio int

jaer

ons heeren

M CCCC ende

Oorspronkelijk stuk op perkament , met geschonden
zegel.

LIL

8 Mei 1442. — V i d i m u s oener akte van den 4 Juli 1 HO, betrekkelijk
het Akkerveld.

Wij scepenen

van

der

stede

van

Denremonde

weten allen lieden dat wy int jaer XIIII
in meye ,

ghezien ende ghevisiteert

lettren , gans gave ende
met sbaillius ende manne

c

doen

te

XLIJ. VIIJ daghe

hebben zekere huepene

onghecasseert
zeghele van

wesende, ghezeghelt
leene ten

huus van

Denremonde met vive uuthanghende zeghelen, aengaende den
leene

gheheeten dAckervelt,

inhoudende de teneur

ghelijc

ende
hierna

van

woorde

volcht :

te woorde

Ic Lambrecht

—
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van den Neste , onderbailliu in de poort van Denremonde,
ende wij Jan van der Eist , Gillis Lans , die men heet de
Backer, Jan van Swiveke ende Petrus Fierens, mannen van
leene ons gheduchs heeren shertoghen van Bourgognen, grave
van Vlaendren ,

ende

heere van der poort ende lande van

Denremonde , ten huyse van Denremonde , doen te wetene
allen lieden dat commen es voor ons Jan van Elselaer , te
kennen ghevende hoe

dat men

van

hem

houdende es

in

leene een stic lants gheleghen binnen Denremonde, gheheeten
dAckervelt , daer de wintmolen op staet, ende dat bi zinen
wetene ende consente dontfangher van Denremonde, ut name
van onsen voors. geduchten heere tvoors . velt terve hadde
ghegheven den proviseurs van Sent Jans Baptisten capelle
an den Coornart te Denremonde, omme achtiene scellinghen
parisis erffeliker renten siaers , op zulke vorwaerden dat de
vors proviseurs, of

deghene

die int

voors. velt voort terve

uut souden gheven , hem souden stellen eenen starffeliken
man van den voors. leene , ende al desghelike kenden de
ontfanghers van
Denremonde ende proviseurs voors. dat
vorwaerde was ende aldus gheordineert, verkenden voort de
voors. proviseurs dat omme dmeeste prouffit van de voors.
capelle, naer dat zy tvelt anverdt ende grootelic ghebetert
hadden, zy voort terve hadden ghegheven by rade ende wetene
van scepenen van Denremonde, haren overvooghden , eenen
Daneele Pennemane, Lauwere zone, omme viertiene scellingen
gro. torn., zulcx gelts alse daer men met elcx jaers ten tyde
dat de voors. rente vallen sal te Denremonde in coorenhuus
coopen, vercoopen ende ghemeenlic betalen sal, vallende ende
te betalene de voors. rente gheheele elcx jaers te sente
Martens messe in Novembre, ende dat omme te volcommene
de voors. voorwaerde zy wilden stellen teenen starffeliken
man van den voors. leene den voornoemden Daneele Pennemanne, op zulke conditiën dat als zyns ghebrake ende hy
commen soude zijn van live ter doot de proviseurs van de
voors. capells, die dan wesen zullen, den voorn. Janne van
Elselaer of zinen hoire, daertoe cause hebbende, dan weder
eenen starfman stellen zullen, ten coste van de voors. capelle,

-
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dien hem gheüeven sal , ende alzo voort altoos alst van
noode es, erffelic durende ; maer gheviele zo dat de voor
noemde Daneel, of deghene die besitters van den voors.
Ackervelde naer hem wesen zullen , tvoors. velt vercochten
ofte veranderden , so datter wandelcoop af moeste worden
ghegheven , dat soude zijn ten coste van den den besitters
van den voors. velde, ende onghemindert der voors capelle
van haren voors. renten. Ende behouden alle vorwaerden
vorscreven versochten de voornoemde Jan van Elselaer ende
de proviseurs an my bailliu dat ic de mannen wilde manen
otte dit aldus wel wesen mochte ende watter vóórt toe
sculdich was te gheschiedene metten rechte, ic bailliu maende
de manne, wy manne wysden dat naer tverkennen van den
ontfanghere van Denremonde ende de begheerte , tconsent
ende tversouc van Janne van Elselaer ende den voors. pro
viseurs, zy wel vermochten ende sculdech waren te stellene
Janne van Elselaer eenen starffeliken man van den voors.
Ackervelde, dat men van hem te leene hilde. 1c bailliu maende
voort hoe ende in wat manieren wy mannen wysden dat
den bailliu soude nemen den vornomden Daneele Pennemanne,
mids dat hij hem daer in consenteerde met beede den han
den te gadre ghestrect ende stellene Janne van Elslaer tusschen beede zyn handen, ende dattene de voorn. Jan soude
onttaen. Ende de voorn. Daneel soude daer gheloven den
voors. Janne goet ende ghetrouwe.te zine ende al te doene dat
goet ghetrouwen starfman var) leene zinen heere sculdich waere
te doene, ende ghelijc ende in alder manieren dat wijt manne
ghewyst hadden met onsen vonnesse, so waest volcommelic
ghedaen ende voldaen sonder fraude. Ende omme dat alle
dese kennessen, wettelicheden, vorwaerden ende ghelotten zijn
ghedaen in onse jeghenwoordicheit, met alle maninghen ende
vonnessen daertoe behorende, naer recht, wet, coustume ende
usage van den manne hove van Denremonde , ende altoos
behouden elcx rechte, dier voren recht an hadde, den voor
noemden Janne van zinen coope ende ons van onsen rechte,
so hebbic bailliu ende wy manne van leene vorscreven, ter
bede ende uyt versouke van partien voors. in kennessen ende

—
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orcondscepe der waerheit desen jeghenwordeghe chartre ghezeghelt, elc onser met zineu propren zeghele hieran uythangende, int jaer ons heeren als men screef dusentich CCCC
ende sesihiene, den IHJden dach van hoymaent. In kennessen
der waerheit so hebben wy scepenen voors. dit vidimus gheseghelt metten zeghele van saken der voors. stede van Dendermonde. Ghegeven ten jaere ende daeghe boven eerst
vorscreven. Item es te wetene dat de originael chaertre van
desen leyt onder de meesters van sent Janne, te wetene Jan
van Meekeghem , Jan de Vogheleere ende onder Willem
Lievens , by ordenance van ons scepenen , dewelke meesters
belooft hebben den origineelen chartre te wachtene tot beyde
den godshuusen behouf, omme in toecommenden tyde daer
met te ghehulpene alzo wel tbeghijnhof als myn heere St.
Jan , ende welke meesters van den beghynhove tAckervelt
overghenomen hebben teenen erffeliken cheynse omme xiiij
s. gr. erffelicker renten tsiaers, ghelijc dat Daneel Penneman
plach te houdene, ende worden de meesters %'an sente Janne,
als de starfman compt van live ter doot , dwelke dat nu es
Joes Sterrinc, altoos te stellene eenen anderen starfman den
grontheere , te wetene Janne van Potelsberghe , zonder den
cost van den beghynhove , maer op dat tbeghynhof dleen
vercoochte, ontvremde of verwandelde in andere handen, dien
wandelcoop soude tbeghynhof betalen ghelijc men dit al
gheploghen heeft te userene totten daghe van heden , ende
moeten de meesters van St.-Jans- capelle jaerlicx betalen den
heere van Denremonde zijn xviij s. p. erffelike rente, ghelijc
zij ghedaen hebben tot eerve, torconden des zeghels van
saken van de voors. stede van Denremonde, ten versouke van
partien vorscreven hieran ghestelt alsboven.

Vidimus op perkament. — Het zegel ontbreekt.

—
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LIII.

3 Juni 1443. — Gillis van Bevere en zijne echtgenoote Elisabeth van
den Driessehe verkoopen aan Willem Tacoen vier kapoenrenten,
gevestigd op drie huizen te Dendermonde.

Wij Galant van den Damme, onderbailliu van Denremonde,
Heinric de Keyser ende Pieter Esscheric, scepenen van der
selver stede , doen

te wetene allen lieden dat commen ziin

voor ons als voor wette, Gillys van Bevere ende jouffrauwe
Lysbette van den Driessehe, zine wetteghe gheselnede, wettelic
by ons te vooghde ghedaen , dewelke persoenen verkenden
dat heml. toebehoorende waeren vier capoene erffelic tsiaers,
vallende telken kerssavonde in erffeliker rente tsiaers, de twee
op thuus ende erve toebehoorende Daniël Spierinc , staende
ende streckende neffens der zuutzyde van der beghinen poorte
te Denremonde ; item eenen capoen , den derden , op een
huus ende erve toebehorende Janne Zeghers , neffens svoors.
Daneels Spierincx huus boven verclaert; item eenen eapoen ,
den vierden , gaende uyt den huus ende ende erve, toebe
horende Janne den Keysere , backere , neffens svoors. Jan
Zeghers huus staende ende gheleghen , welke vier capoene
plaghen toebehoorne hier voortijts Janne van den Weerde ,
ende dese vier capoene hebben de voorn. Gilliis ende jouffrouw Liisbette ziin wiif wel ende wettelic vercocht ende
hemlieden daeraf ontuyt ende onterft te Willem Tacoens
behouf, dier wettelic toecommen es, naer der costumen, alzoot
behoorde, dits gheschiet omme zekere somme van penninghen
daeraf betaelt by Willem Takoen vorscreven, daeraf de vercooper hem hilde ende houdende wel content ende betaelt
teeuweliken daghe , opdraghende ende overghevende Willem
vors., omme hem, zinen hoirs ende naercommers, cause hiertoe
hebbende deselve

actie ende recht

dat

zier

an

hadden, de

capoene vorscreven van nu voort an tontfane jaerlicx eeuwelic
ende erffelic, die te innene ende te vercrighene op de pande
vorscreven, ten termine boven verclaerst, alzoot behooren sal,

—

naer de
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wet ende costume van

—

der stede. Ende omme dat

alle dese dinghen ziin ghedaen wel ende wettelic, met alle
maninghen ende vonnessen dier toebehoorende , naer de wet
ende costume vorscreven, soe hebben wy bailliu ende scepenen
boven ghenoemt dese lettren ghezeghelt, elc onser met zinen
propren zegele, in kennessen der waerheyt. Dit was ghedaen
int jaer duust CCCC drie en veertich drie daghe in Junio.

Oorspronkelijk stuk op perkament, met de drie zegels
van den onderbaljutv en de twee schepenen. — Op den
rug staat: Desen brief van nier cappoenen is ghegheven den beghynhove van Denclermonde int jaer ons
heeren duust CCCC en achten neghentich, om op
Sente Alexiusdach te doen doene drie messen toot vermeerderinghe den dienst, die twee van twee heeren die
op dien dach van den godshuyse gheenen dienst en
hebben en deen van den heeleghen gheest, dander van
onser Vrouwen ende de derde die mach die capelaen
doen in defermerie ter eeren van Sente Alexius. want
Willem Tacoen, ter saligher ghedachten, op dien dach
overleet, want hy selve toet sijnen jaerghetyde dus
begheert heeft dat elc priester ten selven daghe hebben
drie gr. en selen te grave gaen van meester Janne
Tacoen synen sone ende dander seven gr. blyft de
hereken. Witlems huysvrouwe heeft ghegheven desen
brief an Daneel oorie, in kennessen der waerheyt soe
hebbic Cornelis Scole dit gheschreven, want Willem
Tacoen myn groot heere was.
C. X, T.

LIV.

26 Januari 1447. — Meester Jan de Siiekere, priester, verkoopt aan
't Begijnhof zijn leengoed te Lebbeke

Wij Arent van der Meere , meyere ende wettelic maenre
up de tijt van nu in de prochie van Lebbeke, Heinric van
der Eertbrugghen , Jan van Belle, Joes van Belle ende Jan
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van der Meere , scepenen tselver tijl in de
doen

te wetene

voors. prochie ,

allen lieden dat voor ons comraen es , als

voor wette, meester Jan de Stickre, priester, wettelic bij ons
te vooghde ghedaen naer der costume, alzoet behoorde, de
welke meester

Jan

de

Stickre

hadde binnen der

prochien

van Lebbeke ligghende ende hem toebehorende an den cant
van neghen buenre erven, luttel min of meer , in diverssche
plecken

ghelcghen in

deselve prochie ,

van welken

neghen

buenre erven , met al der toebehoorten , al alzoet gheleghen
es ende hem toebehoorende was ,
ende zulken

deele oec ,

heeft int goet ten
van Munte ende

als meester Jan

Brouke met
de

metgaders zulken

rechte

voors. hadde ende

Philips Utenswane , Bussart

joncfrauwe Ruplants ,

deselve meester

Jan, medgaders zinen vooght hem heeft van al desen goede
bi zinen moetwille ontuyt ende onterft

metten alme ende al

wettelic, alzoot behoorde, naer de wet ende costume van de
voors. prochie van Lebbeke, ten

welken goede ende gronde

voorscreven int gheheele toecommende es ende daer in vererft
jouffr. Xpiane sVogheleeren , meestersse van
ghijnhove te

Denremonde ,

tsvoors.

den

goedshuus

selven

be-

behouf van

den beghinen. Dits gheschiet ende ghedaen mids dughdelike
vorwaerden van commenscepen , tusschen partien vorscreven,
bi wetene ende

consente oec

van den

mombours

van den

selven beghinhove ende omme zekere somme van penninghen
daeraf
die

betaelt, ende

tgodshuus

ook

te

volcommen

mids certaine last van dienste
moet , ende daeraf

dat meester

Jan van al te vreden was ende wel ghepaeyt, renoncierende
ende verthiende mids desen

over hem ende zijn

hoirs ende

nacommers, nu ende teeuweliken daghen, tgoeds ende al derve
voors., met al den toebehoorten, tvoors. goedshuus vorscre
ven behouf,

behoudende alle besprokene vorwaerden. Ende

van al desen zo zijn de drie zondach kercgheboden ghedaen
tei plaetsen ende kerken daert behoorde ende alzoot behoorde,
onghecalengiert bleven ziinde, ende den heere of den heeren
es ooc ghenouch ghedaen

van den coopen, ende ons meyer

ende scepenen es ooc ghenouch ghedaen van onsen
ende al ghedaen datter toebehoorde

rechte,

ghedaen te zine metten

—
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rechte. Ende omme dat al dese dinghen zijn ghedaen wettelic
met alle maninghen ende vonnesse ,

naer de w 7 et , costume

ende usagie van de voors. prochie van

Lebbeke, so hebben

wij meyer ende scepenen boven ghenoemt dese lettren gheseghelt, elc met met zinen

propren seghele hier an ghestelt

uuthanghende, in kennessen der waerheit, dit was ghedaen
int

jaer ons

XXVI daghe in

heeren

duust

ende seven en veertich ,

CCCC

laumaent.

Oorspronkelijk stuk op perkament, met de vijf zegels
^n den meier en de schepenen van Lebbeke,

LV.

28 Januari 1447. — Het Pegijnhof wordt in bezit gesteld van het
leengoed te Lebbeko door de leenmannen van het hof van Dendermohdi.

Wij Jan de Proost, hooghbailliu van der stede ende lande
van

Denremonde ende wettelic maenre

ten hove van

leene

miins gheduchts heeren van Denremonde, Cornelis Scoorman,
Ector de Haveloze, Willem Takoen ende Ector van Belle,
mannen van leene miins gheduchts heeren voors. tzinen huus
ende hove vorscreven, doen te wetene allen lieden dat comen
es voor ons meester Jan de Stickere, priestre, deselve wettelic
by ons te

vooghde ghedaen alzoet

behoorde ,

an ons ver-

soukende ende begheerende, metgaders zinen bistaenden ende
bezedten vooght, hem te ontvuytene ende te ontleenene van
vive leengoeden, gheleghen alle binder prochie van Lebbeke,
ende

dit

tot

jouffrauwe

meestersse van den

Xpiane

beghynhove

godshuus behouf, met

dat

sVogheleeren
van

behouf,

Denremonde ,

meester Jan verkendde

als

svoors.
dat

hy

dese leengoede alle vive wel ende dug'ndelic vercocht hadde,
vercocht heeft ende ghelaten den Beghiinhove ende godshuuse
voorscreven, met alle den toebehoorten, alsoo dese vive leen-

—
goede

ghestaen

ende

huus ende hove van

g e 

gheleghen ziin ,

ghehouden van den

Denremonde, te wetene, eerst een leen

gheheeten thooghe Velt, gheleghen te Lebbeke an de herstrate,
aldaer men gaet te Merchtene waert, groot ziinde een oud
buenre , daer neffens dat leyt over beyde

ziden derve

van

den beghiinhove voors., van desen leene es ghestelt sheeren
startman tziere in den name van den godshuuse voorscreven,
Machiel Scoorman , ende es ghehouden in eenen leene van
minen
te

heere van

Denremonde zinen huus ende hove voorscr.,

starfcoope te tiene pont

par. ,

of ter bester vrome van

drien. naer der costumen. Item dandre leen es gheleghen op
thooghe Rot ende neder Rot ende es groot een buenre ende
xix roeden, gheleghen neffens svoors. Beghiinhofs erve metten
eendre zide. ende neffens der kinder lant van den Oudermeere,
metten andre ,

dits ooc

ghehouden

uten

huus van

Denre

monde, staende te starfcoope te tiene pont par. of ter bester
vrome van drien als boven ; hieraf es ooc ghestelt starfman
Machiel

Scoorman.

Item terde

leen

gheleghen in

deselve

prochie up de Molencauter , ende es groot een alf

buenre

ende lij roeden, commende an den houc daer men overgaet
tAsschewaert, ghehouden in eenen leene van den selven huus
van

Denremonde, staen te starfcoope te x 1. p. of ter bester

vrome van drien ; hieraf es starfman ghestelt Cornelis Scou
teeten.

Item

tvierde leen es een

heerlic leen van

penninc-

renten, daertoe dat behooren xij manschepe ende viere late,
toebehoorende den manschepen
oude rollen verclaren.

voors., ghelijc dat daeraf de

Dit leen es ooc ghehouden van den

huus ende hove van Denremonde talzulken rechte van starf
coope als voorscreven staet. Van

desen leene

es tprincipael

heerlike pennincrente op diversche gronde van eerven, toebe
hoorende

den

goede

lieden, loopende

sjaers

viertiene

oude

luevensche ende vier hoendre ende noch sesse penninghe paris,
in drie partien siaers. Van desen leene es
Cornelis

Scouteeten

boven

ghenoemt.

gheleghen

in de selve prochie ,

groot een

alf

buenre

ende

ghestelt starfman

Item tvyffste leen es

up tvelt te Velde, ende es

twee roeden,

neffens

Lijsbette

sKeysers leen, f a Joos, metter eendre zide, ende an Heinricx
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Keysers leen metter andre zide , welke twee leene van Lijsbette Keysers ende Heinric de Keyser voort ghehouden ziin.
Van desen

voors. leene up tvelt te Velde dit

te Velde houdt

men oec van

staende talzulke rechte van starfcoope als
miins heeren

starfman

leen up tvelt

den huus van

Hansken

boven.

Huugs.

souke ende naer der begherten van

Denremonde ,

Uyt

Hier af es
welken

ver-

meester Jan de Stickere

ende van zinen bezedten vooght ic bailliu voors. maende de
manne voorscreven
zondaghe
binnen

of zy dese vive

achtereen

te

Lebbeke

leengoede

ter

kenden

kerken

drie

vuytgheboden

jaers onghecalengiert ende weiboden ziinde , ende wij

mannen kenden met onsen ghemaenden vonnesse naer trecort
deen

den andren ghedaen dese vive leengoede wesende vol-

boden

binnen

jaers, alzoot behoorde

ende

onghecalengiert

ziinde. Ic bailliu maende de mannen van de begheerte ende
tversouc

van

meester Jan

de

Sticker ende

zinen

vooght ,

watter voort sculdich ware toe te gheschiedene metten rechte,
ende

wij mannen

voors.

meester Jan ende ziin

wiisden

met onsen

vonnesse dat

vooght de voors. vive leengoede deen

voren ende dander naer metten alme op souden draghen den
voors. bailliu in de hant tot jouffrauwe Xpianen sVogheleeren
behouf, als

meestersse

tgodshuus behouf ,

van

den

Beghiinhove

voors.

ende

met allen den rechte , heerlicheden ende

prouffite dier toebehooren ende aencleven moghen ,

blivende

staende talzulken dienste ende rechte als zij ghestaen hebben
totter

tijt

van

nu.

Naer

welken

meester

Jan de Stickere ende

vooght

met

hem de

vonnesse

ziin

voorseyde vive

toebehoorten vorscreven den

vors.

de vornoemde

bezedte ende
leengoede

bailliu

bistaende
met al de

up drouch

hant, elc met eenen alme, in der manieren

in

de

voren ghewiist,

metten vonnesse tot behouf van jouffrauwe Xpiane vorscreven,
in den name van den selven

Beghiinhove.

Dese

mij bailliu in handen comen ziinde, ic maende
zo wel ende redelic my in
meester Janne noch zinen
kenden hebbende, ende dat
gheleeren

handen

comen

vooght gheen

vive leene

voort of zij

waren

recht

dat zy

daer an

en

ick er der voors. Xpianen sVo

meestersse, van den

godshuuse,

svoors. godshuus

—
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verghiften ende goeden mochte

rechte , ende wij manne voors.
dat

dese

bailliu

—

vive

ende metten

wijsden met onsen vonnesse

leengoede, met al

hueren toebehoorten, den

zo wel ende zo wettelic ende redelic up ghedreghen

ende in handen comen waren

dat zy meester

Janne voors.

ende zinen vooght gheen recht daer an en kenden hebbende.
Ende dat ick er der voors. Xpianen sVogheleeren, meestersse
van den godshuuse .

svoors. godshuus behouf, wel in

ghiften ende

mochte ende metten

goeden

manne voors.
leengoede ,

wijsden

met al

met

onsen

ver

rechte. Ende

vonnesse

hueren toebehoorten , den

dat

wij

dese vive

bailliu

zowel

ende zo wettelic ende redelic up ghedreghen ende in handen
commen waren dat zij meester Janne voors. ende zinen vooght
gheen recht daer an
der voors.

en kenden

jouffrauwen

hebbende, ende dat hij voort

Xpianen

sVogheleeren wel sculdich

waere daerin te verghiftene ende te goedene, ende over mids
dat meester Jan voors., metgaders zinen

vooght, hem kende

voor ons content wel ende ten vollen ghepaeyt ende betaelt
van

den coope

boven

ende

vorwaerden

ghenoemt , mids oec

tgodshuus van den

van

certainen

den

vive

leengoede

erveliken dienst, die

Beghiinhove sal moeten dan doen teeu-

weliken daghen, voor meester Janne ende sine vorderen zielen,
ghelyc de briefve, obligacien ende vorwarden der af mencioen
maken, derup ghemaect, zo partien voor ons verkenden. Ic
bailliu maende de manne hoe ende in wat manieren ic der
voors. jouffr. Xpianen ben schuldich te doene te desen leen
goede ende

daer in

te

verghiftene ,

te

goedene

ende

te

verleenene. Wy manne wiisden met onsen vonnessen dat de
bailliu voors. alle vive dese leene metten alme in ziin hant
soude up draghen ende daer in verghiften metten voors. alme
jouffrauwe Xpianen voorscieven, in den name van den selven
beghiinhove ende godshuuse, up zulken dienst ende talzulken
rechte ende laste alsboven , ende alzoe zij ghestaen hadden
of ghehouden hadden gheziin totten daghe van heden, behou
den een yegheliicx rechte, dier voren recht an hadde. Ende
naer ende achtervolgende desen vonnesse sou verleendic bailliu
voors., goedde ende vergifte der voors. jouffr. Xpianen, mees-
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tersss voorscreven, in de vive leengoede boven verclaerst, met
al der toebehoorten, heerlicheden, vervallen, proffiete ende al
datter an cleven mach ,
de manne

van

leene

ghelijc ende in alder manieren dat

ghewyst

hadden

met

haren

goeden

vonnesse, svoors. godshuus behouf, ende es te wetene dat de
jouffrauwen meesterssen van den selven hove ende godshuuse,
die nu

zijn

of wesen

worden altoos

zullen in

gehouden

minen

alle

toecommende tijden ,

heere

van

Denremonde te

stellen van eiken leene vorscreven eenen andren ende nieuwen
stariman, zo wanneer ende telken als de starfmanne vorscreven
commen

zullen

ziin

van

lieve

ter doot , ende

viertich daghen, naer der costumen
sheeren huus ende hove van
alle dese dinghen

dit binnen

ende rechte

Denremonde.

van miins

Ende omme dat

ziin ghedaen ende gheschiet wettelic ende

duechdelic, met alle

maninghen

ende vonnessen daer toebe

horende haer recht, wet, costume ende usage van den huus
ende hove

van leene van Denremonde , den voors. meester

Jan de Stickere na ziin verkenne al wel vernoucht ende betaelt ziinde van zinen goede ,
oec

ghenouch

ghedaen

coope ende rechte ,

ende

minen heere van
ghepaeyt

ons bailliu ende

Denremonde

wesende van

manne , die

zinen

oec ver

noucht ziin ende ghenouch ghedaen wesende van onsen rechte
ende al

ghedaen

datter

by rechte

toe

hoorde

ghedaen te

zine, met alle maninghen ende vonnessen

alsboven, so heb

ben

miins heeren

wij bailliu

ende manne

van leene

van

Denremonde bovenghenoemt, ter bede ende nerenste versouke
ende begheerte van partien vorscreven, dese lettren ghesegelt
elc onser met zinen propren
hangende.
was

In

kennessen ende

ghedaen int iaer ons

seghele

hier an ghestelt vyut-

orcondscepe der waerheit dit

sheeren

duust

sevenenveertich, up den achtentwintich

vierhondert

ende

dach van Laumaend.

Oorspronkelijk stuk op perkament, met geschonden
zegels.
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LVI.

28 Januari 1447 — Het Begijnhof wordt in bezit gesteld van liet
leengoed te Lebbeke, er aan verkocht door M' Jan de Stickere.

Wij Joes de Keysere , Jans zoene , meyere ende wettelic
maenre up de tijt van nu van de leene ende heerscepe toe
behorende Jan den Keysere van Berchem, in Opwyc, Jan van
den Niewenhove , Joes de Keysere , Joes zone , Arent van
Buedeghem, alle drie wesende als mannen van leene ten selven
hove ende heerscepe , ende Jan van Belle , als ontleent
man, doen te wetene dat voor ons comraen es meester Jan
de Stickere, priestre , wettelic by ons te vooghde ghedaen
alzoot behoorde naer der costume ende rechte van den
hove , dewelke meester Jan de Stickere , metgadcrs zinen
vooght, begheerde ende versochte an ons hem te ontvuytene
ende te ontleenene van eenen leengoede hiernaer verclaerst,
dewelke hem toebehorende es, gheleghen binnen der prochien
van Lebbeke, in diversche sticken, met al zinen toebehoorten, ende metter behuusde stede ende thof ende daer omtrent
ghelegen , te wetene tvelt voor den hof, groot zynde sesse
dachwant ende sessendertich roeden, een merschelken achter
thof vors., groot een dachwant vyftiene roeden, ten zide van
den hove , neghentich roeden meersch ende de stede boven
ghenoemt, groot zijnde een dachwant ende veertich roeden ,
ghehouden

al in

eenen leene van

Janne

de

Keysere

van

Berchem, boven ghenoemt , staende te wandelcoope ende te
starfcoope te tiene pond parisis of ter bester vrome van drien,
naer der costumen. welke leengoet met al zijnder toebehoorten
meester Jan voors. verkende vercocht hebbende in title van
wetteghen vercoopene jouffrouwe Chrispianen sVogheleeren ,
als meestersse van den Beghijnhove te Dendermonde, svoors.
goedshuus behouf ,

ende

naer tversouc ende begheerte dat

meester Jan de Stickere begheerende was , metgaders zinen
bezetten vooght , ic meyere maende de mannen vorscreven
of zij dit leen kenden drie sondaghe achter een te Lebbeke

ÏOO
ter

kerken

uytgheboden

binnen

jaers

onghecalangiert ende

volboden zijnde , ende wij mannen wiisden dat wij kennen
met ghemaenden

vonnessen

dit

binnen sjaers, alzoot behoorde
ic meyere

leengoet

wesende volboden

ende onghecalengiert ziinde ,

maende de

mannen

watter

te gheschiedene metten

rechte ,

wij

voort ware sculdich

manne

voors.

wiisden

met onsen vonnesse dat meester Jan de Stickere ende zinen
vooght dit

voors. leen , met

alme soude opdraghen in
frouwen Crispiane

zinen toebehoorten, metten

handen van

den

meyere te jouf-

sVogheleeren behouf, meestersse van den

beghijnhove, svoors.
dienste ende

al

godshuus behouf, ende

talzulken rechte

ende laste

te

dat

talzulken

bliven staende,

alzoot ghestaen hadde lotten daghe van lieden, naer welken
vonnesse

meester Jan de

Stickere ende ziin bezedte vooght

dit leen voors. updrouch den meyere in handen metten alme,
in der

manieren

voorscreven, alzoot

gheweest

was metten

vonnesse tot jouffr. Crispiane behouf, in den name van den
godshuuse vorscreven.
meyer

Dit leen

met alder toebehoorten

in handen comraen ziinde ,

ic maende voort

my

of zo

wel ende redelic mij in handen commen was, datte meester
Jan voors. gheen recht
Crispianen

voors.

wel

metten rechte , daer

meer
in

an

en

verghiften

up wij manne

hadde , ende
ende goeden

ick er
mochte

voors. wijsden dat dit

leengoet met al zinen toebehoorten den meyere zo wel ende
zo wettelic ende redelic in handen up ghedreghen ende com
men

es ,

dat

zij meester

Janne voors. ende zinen vooght

gheen recht daeran ne kenden hebbende , ende

dat

hij der

voors. Crispianen sVogheleeren, in den name als boven, wel
sculdich
over

ware daer in te verghiftene ende te verleenene, ende

mids

dat

vooght, hem

meester Jan

de Stickere , metgaders

zinen

kende ghepaeyt ende ten volle betaelt van den

coope van den leengoede vorscreven , ic meyere maende de
manne hoe ende in wat
Crispianen waere

sculdich

manieren ic der voors.
te

desen

leene

te

jouffrauwe
doene ,

wij

manne wijsden met onsen vonnesse dat de meyere dit leen
met al zinen

toebehoorten

metten

alme

soude

opdraghen

ende daer in verghiften jouffr. Crispianen sVogheleeren VQI-
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screven, talzulken dienste ende talzulken laste alzoot ghestaen
hadde totten daghe van heden, behouden een yeghelijcx recht
dier voren

recht an hadde. ende achtervolghende desen von

nesse zoo verleende

ic

meyere

vors., goedde ende verghifte

jouffr. Crispianen voors., in den name van den beghijnhove
vorscreven, in dat leen
ende

prouffïten

boven

dier toe

ghelijc ende alzoot de
goeden

vonnesse ,

verclaerst. met

behooren ende

manne ghevvijst

hieraf

es

alle den rechten

ancleven

moghen ,

hebben met haeren

de selve

jouffrauwe

Crispiane

sVogheleeren starfman van Jan de Keysere, heere vorscreven,
ende Machiel Scoorman es

ghestelt wettelic te wesene din-

ghelic man ten hove van Jan de Keysere vorscreven. Ende
zo wanneer de

starman

aflivich worden sal ziin , zo moet

tvoors. beghiinhof

telken

stellen binnen xl.

daghen telken

eenen

nieuwen
naer

starfman

den

of wijf

overlidene van

dien, al naer der costumen ende rechte van den hove. Ende
omme dat alle dese dinghen ziin ghedaen

wel ende dughdelic

ende al wettelic met alle maninghen ende vonnessen daertoe
behoorende , naer

wet ,

costume ende usage van den hove

van Jan de Keysere vorscreven, ende naer dat hem meester
Jan voors. kende te

vollen

betaelt

ziinde van

zinen

pen

ninghen als boven, den heere ooc ghenouch ghedaen ziinde
van zinen
manne

coope ende van

boven

rechte ende al

ghenoemt

vernoucht

ghedaen datter bi

daen te zine , so hebben
ghenoemt ,

zinen rechte , ons meyere ende

oec
wij

rechte

meyere

ziinde

van

toebehoorde

ende mannen

onsen
ghe
boven

ter bede ende begheerte van partien vors , dese

lettren gheseghelt, elc onser met zinen propren seghele hieran
ghestelt uuthanghende . in
ghedaen int jaer ons

kennessen der waerheit. Dit was

heren duust viere hondert ende seven

en veertich, xxviij daghe van laumaend.

Oorspronkelijk stuk op perkament, met vijf zegels.
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LVII.

15 Februari 1447. — Meester Jan de Stickere, priester, begiftigt het
Begijnhof met zijne goederen te Lebbeke en te Opwijk.

Allen den ghenen die desen chaertre zullen zien of hooren
lesen, Cornelis Scoorman ende Joes Sterrinc, meesiers ende
monbours ter tyt van nu, Xpiane sVoghelaren ende Ghertruut
Goessins, meesterssen van den godshuuse van den beghiinhove
te Denremonde , salut , doen te wetene dat uyte dien dat
miin heere meester Jan de Stickere, priestere, uyt minnen ende
rechter karitate, devocie hebbende totten voors. hove ende
godshuuse van den beghinen , omme al daer den weerden
dienst Gods vermeerdert ende gheaugmenteert te wesene, de
wercke van karitate te bet volbrocnt te zine ende gheonderhouden teeuweliken daghen , ende omme de salichede van
zine ziele ende in remedien van de ziele van zinen vader ,
moeder ende haren vorders , heeft ghegheven , vercocht ,
ghetransporteert ende opghedregen in zinen ghesonden live
ende bi zinen propren moetwille , gheeft over , laet ende
transporten den meesters, monbours ende meesterssen voors.,
svoors. godshuus behouf, alle tgoet dat deselve meester Jan
heeft of hebben mach, binnen den prochien van Lebbeke ende
van Opwiic ghestaen ende gheleghen, beede erve, leene, huuse
ende eyghen goede heerlichede, alzo verre als zy streckende
es, ende andre goede, alzoot hem daer toebehoorde metten
hove datter toebehoort, omme alle dese goedinghen van nu
voort an met al haer toebehoorten toe te hoorne den gods
huuse voors. ende biden monbours ende meesterssen, in den
name van den selven hove ende godshuuse, haer hant daeran
te slane ende die van nu voortan te maintenerene ende
tontplechtene , gheliic den andren propren goede van den
beghiinhove voorscreven. Ende dese achtervolghende zo heeft
meester Jan voors. alle dese goedinghe, huuse, erve, heerelichede ende leene ghederft ende hem wettelic daeraf ontvremt ,

ontvuyt

ende

onterft

naer den costumen van den
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prochien ende ter plaetse daert gheleghen es, naer de kerckghebode

ghehadt

daert

ende

alzoot behoorde, den

heeren

ghenouch ghedaen van haren coope ende rechte, gheliic dat
bliict oec

bi

ziin tvoors.

daeraf

ghemaect

godshuus behouf, alzoot behoort dies

den wetteliken

briefven die

gheschiet

te desen conditiën dat meester Jan sal

behouden ziin

leef-

daghe lang, zonder meer, alle de vervallen van de heerlichede
commende van
alleene

den

leene ende alle de barringhe

tzir.en verdoene , die

der

vallen

sal

thebbene

binnen

zinen

levene, behouwelic dien oec op datter eenich opgaende hout
vercocht worde bi den
op tgoet ten
eldre, daer
ende
ut

hove ende binnen meester Jans live

Brouke

af sal

of

tgodshuus dander

name

van den

nacommers ,
hove, van

nu

op

hebben

helft.

selven

monbours
voort

dander

meester

goet te

Jan alf

Boven dese

so

godshuuse ende

beloven

wij

ons

ende

van

den

selven

betalene jaerlicx meester

Janne

ende

an te

Meerssche of

de penninghen

meesterssen

onse

vors. of zinen zekeren bode, bringher deser letteren of van
den

transcrifte onder

seven pond ellef

auctentijc , telken

kersavonde

scellinghen sesse penninc gro.

zeghel

Vlaemscher

munten, tzinen iive ende zinen leefdaghe lang ghedurende ende
niet langher, ende opdat wij meesterssen of onse nacommers
meesterssen in ghebreke waren

van

betalene meester Janne

vors. of zinen bode, bringher sbriefs als boven, de vij 1. xj
s. vj

d.

gr.

liifrente voorscreven , ende

telken

kersavonde

naer dat hy beede of deene van de meesterssen, die nu ziin
of wesen zullen, ghemaend soude hebben of

doen

manen ,

naer dien dach voort niet betaelt wesetide, zo mach meester
Jan of ziin bode, bringher der lettren of van den adm., theeren
ende vertheeren, te

wat

stede of plaetse hem

ghelieft, alle

daghe op tgodshuus goet, waert gheleghen es, voor elc pont
grote viere groten, ende dese theere hebben wij meesterssen,
ut name als boven, belooft te betalene gheliic der principaler
liifrenten ende die

onghemindert , consenterende

ghiftene ende te stane ter heerlicker executien

daer af te

van den heere

van Dendermonde ende van allen anderen jugen ende rechteren,
ende op dat zo gheviele, dat God verhuede, dat meester Jan
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voors. noot hadde van ziecten , van brande of van andren
toevalle of onghevalle , in dat cas sal hij moghen ghenieten
ende consenteert het godshuus voors. dat men sal moghen
vercoopen een stic lants of twee zinen noot met te stoppene.
Voort zo sal tgodshuus voors. worden ghehouden teeuweliken
daghen, ende hebben belooft bi advise van alle de jouffrouwen
van den hove, ende beloven te doen doene terstoat na mees
ter Jans aflive, beghinnende eeuwelic ende erffelic durende ,
drie messen alle weken , of elke weke , voor de ziele van
hem ende zine vorders , maghen ende vrienden , deene van
requiem , dandere van den heylegeest , de derde van onser
liever Vrauwen in de kerke ten beghine te Denremonde ,
talzulcken specialen daghen als men daertoe ordineren sal ,
bi meester Janne ende bi den meesterssen ende prochiaen ,
ende vielt zo dat men dienst niet en dade te dien daghen
bi faute van den priestren , so sal men moeten deelen den
armen achter hove tghelt alzo vele als dien dienst of faute
draeght , te wetene voor tverlet van eiker messe te deelene
drie groten. Item voort zo wort tgodshuus ghehouden te
doen doene jaerlicx een jaergetijde teenen specialen daghe ,
met

vigiliën

met neghene lessen ende

met commendacien ,

eene ghesonghen messe van requiem over de ziele van meester
Janne ende voorders , daeraf de priestre hebben sal viere
grooten ende een pinte wiins , de costre twee grooten ende
een pinte wiins, ende ten selven daghe worden de meesterssen
ghehouden te ghevene ende te deelene in vorme van pitansien
den armen achter hove tot twalef persoenen van den armsten,
weert wesende elke provende tot xij p. elke twee penninc
grooten , te wetene een wit broot van xij miten , een vier.
biers sestien miten , ende voor toesuvel eiken twintich
miten. Voort wort tgodshuus voors. ghehouden teeuweliken
daghen te betalene ten aflive van meester Janne ingaende
eens jaers van dien daghe ende een jaer beghinnende ende
alzo eeuwelic achtervolgende, den heylegeest van Denremonde
eenen sac rogx erffeliker renten , op twee penninghen na
de beste , omme dat zy toezienders zullen ziin ende doen
volcommen den dienst ende andre pointen hier in verclaerst,
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op datter ghebrec af was, ende het tbeghijnhof niet en volquame alzoet hier in ghescreven staet, ende dat te vervolghene
bi den heylegheestmeesters, die ziin of vvesen zullen bi justicien alzoe daertoe behooren sal . omme volcommen ende
gheachtervolcht te zine , al tgoent dat desen brief behelst.
Voort zo wort tvoors. godshuus ghehouden naer den aflive
als boven jaerlicx te betalene eenen alfven sac rogx erffeliker
renten den godshuuse van onser Vrauwen ter Diicpoorten den
armen aldaer met te lavene; item insgheliex eenen alfven
sac rogx erffelic sjaers tst. Jans op Verre den armen aldaer
met te lavene : item insgheliex bi den meesterssen van den
beghiinhove jaerlicx te betalene telken kersavonde naer den
aflive als boven eenen sac rogx erffeliker renten den nieuwen
convente maechdekine int huus nieuwelinghe daertoe gheordineert , int eerste huus in dincommen van den hove ter
rechter hant , ghelijc dat daeraf de brief mencioen maect ,
gheseghelt oec met shoofs segle. Ende hiertoe so hebben
wy meesters , monbours ende meesterssen boven ghenoemt ,
over ons ende over onse nacommers, monbours ende mees
terssen van den beghiinhove voors., verbonden, obligieren ende
verbinden bi dese letteren alle tgoet van den hove, ligghende
ende roerende, hoe ende waert ghestaen ende gheleghen es,
present ende toecommende , omme voor alle heeren ende
rechteren, jugen ende officieren gheconstraingiert, bewetticht
ende bedwonghen te zine bi afwinninghe ende andersins, van
alle tgodshuus goede te Denremonde ende eldre, te voldoene,
tachtervolghene ende dughdelic te volcommene alle de pointen
boven verclaerst, nu ende teeuweliken daghen. Renoncerende
ende verthiende alle exceptien , state , privilegien ende andre
cavullacien of vordeele , die ons ende den hove van den
beghinen helpen souden moghen of contrariëren, de pointen
ende belooften of vorwaerden boven verclaerst, ende beloven
op te rechtene alle coste, scade ende achterdeel, die te ghebreke van tgoent

dat vorscreven

staet te volcommen soude

worden ghedaen bi den helegheest meesters van Denremonde,
nu ziinde of wesen zullen, of andre oec van her Jans Stickers
weghe, in tvervolch van desen , omme al dit te doene vol-
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commene. Maer dies es vorwaerde

dat de

meesterssen van

den hove voors. alle de cooren rente boven verclaerst zullen
moghen eldre bepanden ende bezetten binnen der stede of
lande van Denremonde, emmer te Denremonde ghelevert te
zine, zo wel ende zo lovelic bezedt te zine als dat der wet
daeronder dat wesen sal ende ooc den heylegheestmeesters
van Denremonde dinken sal, dat wel ende trouwelic bezedt
sal ziin teeuweliken daghen, ende dat doende sal tbeghiinhof
daeraf ontlast ziin. Ende omme dat alle dese dinghen ziin
ghedaen wel ende dugbdelic bi overeendraghene, wetene ende
advise van alle de jouffrauwen van den hove ende haren
prochiaen, ende bi consente van scepenen van Denremonde,
ende specialic omme tgroote voordeel, prouffit ende vordenesse
van den selven beghiinhove ende godshuus, ende dit eeuwelic
ende erffelic soude stant houden ende van werde bliven, als
van den dienste ende erffeliken besette van den coorne ende
anderssins, soe hebben wij monbours ende meesterssen boven
ghenoemt, over tvoors. godshuus ende over onse nacommers,
monbours ende meesterssen van den selven godshuuse, dese
lettren gheseghelt metten ghemeenen segle van den voors.
godshuuse ende beghiinhove, in kennesse ende in orcondscepe
der waerheit.

Dit was ghedaen int jaer ons heeren duust
veertich, op den XVste dach van Sporcle.

CCCC ende seven en

Oorspronkelijk stuk op perkament, met het goed be
waard zegeMan't Begijnhof, in bruin was, verbeel
dende de H. Maagd met het Kind Jesus op den arm.
waarnevens twee knielende begijnen. Het randschrift
luidt: S. BEGHINARUM NOVE CURTE TENERE
MVNDE.

LVIII.
15 Februari 1447. - Stichting van een nieuw Convent in 't Begijnhof,
door M' Jan de Stickers, priester.
Wij Cornelis Scoerman ende

Joos Sterrinc , mombours ,

•

—
Xpiane sVogheleeren
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ende Ghertruut Goessins , meesterssen

van den beghijnhove te Denremonde , doen te wetene allen
lieden dat bi onsen wetene , wille ende consente ende bi
advise van den meesten ghedeele van alle de jouffrouwen
van den hove, uyt beden oec ende versouke van minen heere
meester Jan de Stickere , priestre , es ghemaect ende gheordineert een nieu couvent huus van arme kinderkine, dat te
houdene ende te bewoonene in deerste huus van den hove,
ter rechter hant

als men int beghijnhof compt ,

streckende

bachten tot op dwater, met al zine toebehoorten , in welke
nieu couvent huus niement commen en sal omme te woenene dan maechde jouffrouwen ende arme meyskins van goeder
fame ende name ende anders negheene , behoudende dien
waer eenighe van den bloede of afcomste van meestei Janne
de Stiekere, dat die ooc tvoordeel hebben daerin te commene
voor andre , ende teenen beghinne te bet broot cooren te
ghevene so heeft meester Jan gheordineert en ghestelt desen
ermen couvent kinderen thebben jaerlicx eenen sac ïoghs,
Denremondsche mate, int hof ghelevert op twee penninghen
grooten, naer den besten, welken sac roghs wij meesterssen,
over ons ende over ons naercommers, meesterssen van den
selvan beghijnhove, beloven jaerlicx te leverene ende te betalene telken kerssavonde naer meester Jans aflijve beghinnende,
de kinderen van den couvent huuse voors. op alle tgoet dat
tbeghijnhof heeft ligghende ende roerende, gheliic dat mencioen
maect den chaertre die meester Jan de Stickere heeft onder
hem , dewelken ende desen maer een en es; in dit huus
sal wesen een meestersse dier souffisant toe es , bi advise
van de meesterssen van den hove, ende elc kint sal gheven
tsinen innecommene sesse gr. ende voort eëns jaers sesse gr.
noch , met dese ghelde sal men thuus ende erve houden
ende

regeren ,

ende

wanneer

dese

kindre

zullen

hebben

verovert ende vercreghen omme eene camere te moghen
coopene, dan zullen zy uyttrecken ende andre arme kinderkins
sal men dan daer in stellen, ter ordinancien altoes \an de
meesterssen ende anders niet , alzoot hemlieden prouffytelicx
dinken sal , behouwen altoos

tvordeel thebbene

denghenen
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die van meester Jans bloede ziin zullen. Ende omme dat
goet vaste ende ghestade te blivene teeuweliken daghen , so
hebben wij mombours ende meesterssen boven ghenoemt,
over ons ende over onse naercommers, mombours ende mees
terssen van den beghijnhove vorscreven, dese lettren ghesegelt
metten ghemeenen segle van den voors. hove in orcondscepe
der waerheit. Dit was ghedaen int jaer ons heeren duust
CCCC. ende se ven ende veertich, op den XVsten dach van
Sporcle.
Oorspronkelijk stuk op perkament. — Het zegel ont
breekt.

LIX.
26 Juni 1-452. - Philip de Goede verbiedt het kaatsspel en alle
andere spelen in het beluik des Begijnhofs. Het bleeken van linnen
en het spannen van lakenramen wordt er insgelijks verboden. Het
recht der begijnen om hunne momboors of bestuurders te kiezen,
wordt door den hertog mede bekrachtigd.
Phelippe, par la grace de Dieu, duc de Bourgoingpe, de
Lothier , de Brabant et de Lembourg , conté de Flandres ,
dArtois, de Bourgoingne, palatin de Hainnau, de Hollande,
de Zeelande, de Namur, marquis du Saint Empire, seigneur
de Frise , de Salins , de M^lines , a tous ceulx qui ces
presentes lettres verront salut. Comme de la part de noz
bien amees les maistresses et seurs du beguinaige de nostre
ville de Tenremonde nous ait este expose quelles ont acoustume
a\oir deux personnes leurs mambours et gouverneurs , lesquelz ont regart sur le gouvernement du dict beguinaige
et ont charge de oyr les comptes diceluy et que toutes
les fois que leurs diz gouverneurs ou aucun deulx vont de
vie a trespassement elles peuvent et ont acoustume de en
leur lieu eslire autres par une election quelles font entre
elles , lesquelz ainsi esleuz se representent par devant noz
bailü et eschevins dudit Tenremonde , lesquelz bailli et

—
eschevins doivent et ont
des diets esleuz

log

—

acoustume

de

quilz gouverneront

fait dudit beguinaige ,

sans

plus

recevoir le serment

bien

et

avant

loyamment le

entreprendre

par

les diz bailli et eschevins aucune congnoissance du fait des
diz mambours, disant en oultre les dictes exposans par leur
dicte requeste quelles sont povres femmes et desirent de tout
leur

cuer servir Dieu

en leur

maison et

pourpris et leur

dicte maison place et beguinaige estre et demeurer franc, sans
ce que

nul autre y ait ou

doye pretendre y avoir

neantmoins aucuns se avancent de venir
hcs:el a la

paulme , a la croche ,

y

droit ,

jouer en leur dict

apportent leurs

draps

buer et blanchir et font pluseurs autres nouvelletez el euvres
mecaniques, en troublant

et empeschant le service divin

et

les dictes exposans en leurs devocions, et pour ce que lesdits
exposans nont de ce que dit est aucunes lettres ou enseignemens , elles

doubtent que

mettre empeschement ,

cy apres

comme

en la maniere dessus

dicte ,

len ne leur y vueille

desja Ion a commence faire
qui seioit en

leur tres grant

grief, interest', prejudice et desplaisir , se par nous ne leur
estoit sur ce pourveu de nostre convenable remede, si comme
elles dient , requerans que attendu que les dictes seurs sont
povres et anciennes vesves et autres josnes pucelles, lesquelles
ne doivent estre

traveillees ne empeschees en leurs maisons

et pourpris, qui a este cloz danciennete de bons fossez et de
portes termans, qui

est clere demonstrante que Ion ny doit

converser ne aler pour y faire aucuns jeux ne autres choses
mecaniques, par les quelles la

devocion des dictes exposans

puist estre empeschee , nous leur vueillons

pourvoir sur les

choses dessus dictes, sur quoy nous desirans savoir la verite
de ce qui dit est , avons ordonne que Ie lieu du dict be
guinaige seroit

visite

par aucuns

de nostre

conseil, qui se

intormeroient de ce qui dit est , les quels de notre conseil
en obtemperant a notre

dicte ordonnance se sont transporte

oudit beguinaige et avec ce sont informez du contenu en la
dicte requeste et ont examine les dits eschevins, qui a present
sont et autres anciens de nostre ville de Tenremonde, et par
la declaracion diceulx eschevins et de nostre bailli ont trouve
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que sont environ six ans il fut par maniere de edit et ordonnance interdit en nostre dicte ville a tous de non aler
jouer ou dit beguinaige, ne dy porter buer blanchir draps
ne faire autres choses ne euvres mecaniques , sur peine de
trois livres paris, a

commettre contre les transgresseurs , et

laquelle ordonnance a este gardee et entretenue jusques au
temps que nagueres avons ordonne garnison de gens darmes
en icelle notre ville , pour la garder contre noz ennemis ,
depuis lequel temps aucuns se sont avancez daler et de faire
oudit beguinaige, ainsi que 1'on n'a fait par avant la dicte
ordonnance. Savoir faisons que oye la dicte relacion et que
le lieu du dict beguinaige, qui est de devocion , est cloz et
ferme de toutes autres habitations estans alentour, inclinans
a la suplicacion et requeste des dictes exposans , et afin
quelles puissent Dieu servir sans estre traveillees ne empeschees
en leur devocion et sur ce eu ladvis des gens de nostre
grant conseil, avons ordonne et deffendu, ordonnons et deffendons par ces presentes quë doresnavant aucun de quelque
estat , condicion ou proheminence quil soit ne face oudit
lieu dudit beguinaige ne dedens la fermete et cloison dicelui
aucuns ouvraiges, soit de blanchir toilles , essuer draps ne
outres quelzconques, ne aussi jeux soit de paulme, de boles
ou autres jeux, quelz quilz soient, sur la peine de trois livres
parisis , a commettre par les transgresseurs par tant de fois
quilz seront trouvez faisans le contraire et a appliquer a nous
selon la dessus dicte ordonnance , laquelle quant a ce nous
avons innove et innovons et voulons quelle soit gardee et
entretenue, sans venir ne souffrir riens faire au contraire, et
en oultre voulons et nous plaist que lesdites exposans puissent
quant Ie cas esscherra et que besoing sera eslire lesdits
mambours bons et souffisans pour le gouvernement oudit
beguinaige, en le presentant a nostre bailli et ausdicts eschevins, pour recevoir par icelui nostre bailli le serment diceulx
mambours ainsi et par la maniere quil a este acoustume et
que fait a este le temps passé. Si donnons en mandement
a nostre bailli dudict Tenremonde , aux bourgmaistres et
eschevins dillecq et a tous autres noz justiciers et officiers

111

cui ce peut et pourra regarder, leurs lieuxtenans et a chascun
deulx en droit soy et si comme a lui apartiendra , que ces
presentes ilz facent

publier en nostre dicte

ville de Tenre-

monde, afin que nul nen puist pretendre ignorance, et tout
le contenu en icelles gardent et observent et facent entretenir,
garder
estre

et observer

inviolablement ,

car ainsi nous plust

il

fait. En tesmoing de ce nous avons fait mettre notre

scel a ces presentes.
le XXVI e

Donné en notre ville de Wasemonstre

jour de juing lan de grace

mil quatre eens cin-

quante deux.

Oorspronkelijk stuk op perkament, met geschonden
zegel, in rood was, van Philip den Goede. — Op den
rug staal : « Dit es den brief die inhoudende es als er
een van onsen meesters ghebreect so sal men met
eenen ghemeenen cuer van de jouffr. kiesen eenen die
hemlieden sal believen ende dien persoon sullen die
meesterssen bringhen voor den baliu en scepenen van
Denre monde ende dien moeten sy ontfanghen.
» Descn brief hout ooc inne dat men int beghynhof
niet en sal spelen met boghen of metter bollen te werpene op de verborte van dry pont parasyse telchen
reysen, ende dat men ooe niet bleeken en mach ten
ware by consente van de meesterssen. ••

LX.

1453. — Inkomsten van 't Jan Stickers-Convent.

Dit

zijn

de

renten

van

meester

Jan Stickers

covente ,

staende int beghijnhof te Dendermonde, aen de poorte.
Item in den eersten zo heeft dit voors. covent eenen sac
roges tsiaers, op thof van den beghijnen.
Item noch twee scellinc groote te Oorteghem , ende zijn
bezet ende bepant op eene stede, gheleghen achter de kerke
van

Oorteghem , groot zijnde een alf

tusschen den hofgoede van

dachwant ,

ligghende

Oordeghem ende den straetkene,
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dat te Sportdricsch wart gaet , ende valt dit jaerlics te
betaelne ingaende van octobre, ende es noch bepant op Iant
alzo den brief verclaert.
Item noch vj groote, welc zijn bezet op een huus, staende
in de Nieustrate, an Jan Hannemans huus, ende metter ander
zyde an Margrieten van der Zappen, ende valt in meye.
Item noch twee scellinc groote , bezet op een coegars ,
gheleghen binnen Vrijen , alzo den brief daeraf verclaert ,
ende valt dit sente Maertens messe.
Item noch twee groote, ende staen op thof van Margriete
sKeysers, ende valt s. Pieters daghe in maerte.
Item noch onder 1/2 grooten , ende staet op thof, ende
valt op sente Cecilien dach , van joncf. Lijsbet van Leeuwerghem.
Perkamenten rol.

LXI.

16 Maart 1454. — Gillis van der Lijsen en zijne echtgenoote Margareia Smakers verkoopen aan Chrisiina de Vogheleere eene jaarlijksche rent van 2 sch. groote, bezet op een half bunder bosch,
genaamd Smachtenaer.

Wy Vrancke Daneels, meyere ende wettelyc maenre in de
prochye van Gremberghen in dyen tyt, Olivier Roels, Jan
van der Meere, Adryaen Goesens ende Symoen van der Beke,
scepenen terzelver tyt in de vors. prochye, maken cont ende
kenlijc allen den ghenen die desen presenten wetteliken tsartete
sullen sien oft hoeren lesen , dat commen siin voer ons in
onse presencie Gillijs van der Lijsen ende Margriete Smakers,
siin wettelic wiif, hebben voer ons ghekent ende verliidt dat
sij hebben vercocht wel ende wettelic, in tytelen van wetteliken
vercoopene, joufvrouwen Cristinen tsVogheleeren twee scellinghen groten tsiaers arffeliker renten, Vlaemscher munten, alsulc
ghelt als coers ende ganc hebben sal binnen der stede ende
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lande van Denremonde tallen daghen van payementen als dese
voers. twee sc. gr. tsiaers arffeliker rente vallen sal, vallende
ende te betaelne dese voers. twee sc. gr. tsiaers arffeliker
rente Vlaemscher munten te half marte eerstcommende anno
vive ende vnftich, over deerste payement ende jaerscare, ende
a'so v o e r t y an jare te jare, van termine te termine, deen na
dandre volghende, eeuwelijc ende arffelijc gheduerende, welke
voers. twee schellinghen

gr. tsiaers arffelijker rente Vlaem

scher munten de vors. Gillis van der Lijsen ende Margriete
Smakers, siin wettelijc wiif, ende hij als haer voeght hebben
besedt, bewiist ende bepant wel ende wettelyc op een half
buunder bosch , lettel min of lettel meer , gheheeten den
Smachtenaer, gheleghen met der zyde suyt weert neven Lieven
Wauters lant ende met der zyde noort neven Hanens lant
van der Lysen, ende met den her.de west weert tenden der
wewen van der Moten bosch ende met den hende oest weert
commende an Gillijs ende Hanens van der Lysen landt ,
ende op dat so vyele dat de vors. jouff. Criste Vogheleeren!
haer hoer ofte nacommers, oft bringher deser letteren, cause
ende actie daertoe hebbends , haer hant moghen slaen an
haren voers. bewysden pandt by den heere ende by der wel
van Gremberghen, ende dyen pant arffelyc daer over moghen
verwinnen met drye wettelicke ghenachten daer op te houdene,
na recht, wet, costume ende usayge van der vors. prochyen,
ende dyen pant ploten ende noten , berghen ende dalen ,
putten ende palen, vromen ende ontvromen, te haren meesten
profvte ende bester nutscap, ghelyc haren anderen properen
goede ende harve , sonder mesvueren oft yemans wedersegghen, behouden altoes tsheeren rechte ende veghelycs rechte
dyere voren recht an hadde , alle frauden ende arghen lust
huytghesloten. Ende op dat de voers. jouffr. Criste Vogheleeren, haer hoer ofte nacommers, oft de bringher van desen
wettelicken tsartere, haer vors. ij s . g r . tsiaers arffelijcker rente
moesten halen by executien van wette, so sal de vors. Gillys
van der Lysen, oft de besitters van desen wetteliken besette
ghehouden siin te betaelne voer den taelman elcx daeghs
iiij gr., met al andren

wetteliken

costen daer an clevende.

—

114

—

Ende overmids dat alle dese vorscrevene dinghen siin ghedaen
ende ghesciet vvel ende wettelijc, by maninghe van mv meyere
ende wijsdomme van ons scepenen boven ghenoemt, al na
recht , wet , costuyme ende usage van onse vors. prochyen,
met also vele maninghen ende vonnessen als daer toe be
hoorden ghedaen te sine, ende hem de vors. Gillys van der
Lvsen ende Margriete siin wijf van haren ghelde ende comescap voer ons kende, siinde betaelt ende wel vernought, ende
den heere ghenouch ghedaen van sinen coepe ende rechte ,
ende ons meyere ende scepenen van onsen rechte, ende alle
dese waerachtigh siin ende men der waerheyt sculdich es te
ghevene ghetuyghe , so hebben wij meyere ende scepenen
voorn, desen presenten wetteliken tsartere ghezeghelt elc onser
met sinen properen zeghele huythanghende , in orconscepe
ende kennesse der waerheyt , ter beden ende neerenste versouke van

partyen an beede zyden.

jaer ons heeren als men screef

Dit

was ghedaen

int

duysentich CCCC vyere ende

viiftich, den XYl en in marte.

Oorspronkelijk stuk op perkament, mat nog vier goed
bewaarde zegels.

LXII.

10 Mei 1454. — Bekrachliging der voorgaande charter.

Wij scepenen van der stede van Denremonde doen te wetene
alle lieden dat commen ziin voor ons als voor wette op den
dach van heden Galant van den Damme ende Joes Sterrinc,
uten name ende als mombours van den beghiinhove te Den
remonde, metgaders jouffr. Cristiane sVogheleeren ende jouffr.
Ghertruit Goessins, meesterssen van den selven hove, dewelke
persoenen in den name als boven hebben gheconsenteert ende
ghewillecuert , belovende over hemlieden ende over hueren
naercommers , mombours ende meesterssen van den selven

—
hove ,
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te houdene goet ende ghcstade

teeuweliken daghen ,

ende te volcommene ende doen volcornmene wel ende duechdelic al tgoent dat in den brief daer duerre dese onse presente
lettren gheennexeert ziin , ghescreven staet , zonder eenegbe
traude, an ons scepenen van Denremonde versoukende ende
begheerende in meerdre versekerthede van desen dit te con
senteren ende tapproberne onder den seghele tot saken deivors. stede van Denremonde , welken acntervolghende ter
neerenster bede ende versouke van den partien boven ghenoemt, die hiertoe hebben verbonden, ghelyc bi den principalen
lettren (mencioen) maken, ende alnoch verbinden ende obligeren alle de goede van den beghiinbove voorsc. , ende in
faveure ende

jonsten van den

aermen convent kinderen in

de lettren begrepen ende eeuweüc die ghedurich ende van
weerden te blivene , hebben dese lettren ende roboracien
contirmacien ende approbacien gheseghelt metten seghele van
saken der voors. stede van Denremonde in kennessen ende
orcondscepe der waerheit. Dit was ghedaen op den X s t e n dach
van meye int jaer duust CCCC ende vier ende vijftich.
CALKENE.

Oorspronkelijk stuk op perkament, met hot geschonden
zegel van Dondermonde, in groen was.

LXIII.

9 Spolmaand 1455 — Chrisliana Ghoerdts, weduwe van Marlen van
den Hu velde, begiftigt het nieuw Begijnhof met 12 scV 6 penn,
gr., tot stichting eener wekelijksche mis.

Kenlijc zij allen lieden die dese presente ghescrifte zullen
zien of hooren lesen dat int jaer ons heeren als men screef
M. CCCC ende LA , up den neghensten dach van der maent
van spelmaent joif. Christiane Gheerdts, wedewe van Mertene

—
ven den Huvelde ,
van twalef
welke

x 16

overgaf,

—

haer onthuydte ende ontherfde

scellinghen ende sesse penninghen grooten , ten

xij s. vj d. gr.

wettelic

coinmen sijn

de meestersse

te dien tijde van den nieuwen beghijnhove te Dendermonde,
te wetene Veranne tVogheleere ende joff. Gheertruyde Gosens,
ten behoeve ende ten orbuere van den

niewen

beghijnhove

vors., welke xij s. vj d. gr. vors. de vors. joff. Christiane
Gheerdts heeft overghegheven den vors. hove ter heeren van
Gode , van der reynder maecht sente Marie ,

zijnder liever

moeder ende alle sijne heyleghen, om de salichede ende verlichtenesse van
den

harer zielen ende van der zielen Mertens van

Huvelde...

desghelijke

van

der zielen van

haers liefs

vader ende moeder ende joff. Katheline , harer lieve suster,
ende alle

huerer andere

maghen ende vriende

op de conditie ende in der manieren
dat

es te wetene dat

Gheertruydt Gosens ,

joff.
als

Verane

ziele , ende

hier naer ghescreven ,
tVogheleeren ende joff.

meesterssen van den

hove vors. ,

hebben gheloft over hemlieden ende over haer naercommeren,
meesterssen van den vors. hove wesende, dat sij van der somme
van

den xij s. vj d. gr. vors. van

nu voort te eewelijken

daghe elke weke eene messe selen doen celebreren ; dies so
sal de priester hebben die dese messe celebreren sal jaerlicx
van

desen xij s.

vj d. vors. viij s.

viij

prochiaen ende de meesterssen, die den
een

yeghelijc van hemlieden iiij

d.

d. gr. ;

item de

hove dienen sullen,

gr. , omdat

sij souden

beneersten ende besorghen dat dese messe van tijde te tijde
ghecelebreert

worde

ende

volquame ;

item

de

coster ende

costersse vande kerke des hofs vors. elke ij d. gr. ; item x
harmen menschen, die in de infirmerie niet en woenen, een
yeghelijke op den asdach ij d. gr. ; item up eenen dach binnen
den jaere als die joff. van binnen den hove ter liever tafele ons
liefs heeren commen ende daer gheene wijn en es, te wine iiij d.
gr. Dies es van deser somme xij s. vj d. gr. vors. besedt op Jan
Zwanenaerdt huys, op den hoec van de Moutmolenstrate, xvij
gr. Item op de backerye op de Scelde, ieghen de oude sale, die
staet opt hof van den heere van Dendermonde, vj gr. Item
op de stee

in

Hecke v s. vj d. Item in de Bijloke... op

—
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Bertels Scepmakers huys ende erve , vor Joes Zwanenacrdts
vischputte , dewelke ooc sijn mede veronderpant , v s gr
Vlaemscher munte , alle welke vrome diensten , vorwaerden
ende gheloften vorscreven

de

vorseyde

meesterssen

hebben

gheloft over hem ende over hare nacomeren , meesterssen
van den vors. hove wesende, wel ende ghetrouwelic van nu
vort te eeweliken daghe te houdene ende te doen houdene
alle fraude ende argheliste gheweerdt ende uutghesloten. Dit
was ghedaen ten jare ende ten daghe vorscreven

Evontijdige kopie op perkament.

LXIV.

3

mond!" 0 ~

Kap°enrenton'

S e v e stigd op twee huizen te Dender-

Wy scepenen van der stede van Denremonde doen te wetene
allen lieden dat commen es voor ons als voor wette Lau
wereys de Cale , dewelke heeft een huus ende erve hem
toebehorende , ghestaen op de Nieustrate te Denremonde ,
leghen de palinsche brugghe, wylen toebehorende eenen Clais
van der Leyen , ghestaen metter zyde zuut waert an een
uus ende erve, nu toebehorende Janne Hanneman , Gillijs
zone, metter ander zijde noort waert an een hofstad, gheleghen
neffens svors. Jan Hannemans hooghe loofve, op welc huus
ende erve van Lauwereys de Cale , Ector van Belle heeft
eenen cappoen siaers , oude erfelike rente, vallende iaerlycx
te kerssavond , ende die Lauwereyns
besitters van den selven huus ende

voors. alzo kent als
erve , over zulc den

cappoen betaelt hebbende ende noch belooft te betalene
tem insghelycx es ghecommen ter selver tyt voor ons Jan
Hanneman voors., Gillijs zone, kent dat hy oic sculdich es
eenen capoen ervelic oude rente den selven Ector van Belle
u P zyn huus ende erve neffens voors. Lauwereys Calen huus

—

ende erve noortwaert ,

n 8

—

ende metter

ander zyde zuut waert

ghestaen neffens een huus ende erve, nu toebehorende Heinric
Osegheer ende wylen toebehorende Michiel Osegheer, ziinen
vadre , ende desen cappoen als over oude rente kent Jan
Hanneman als besitter van desen huus ende erve belaelt
hebbende ende alnoch belooft te betalene Ector voors. als
over oude rente , ende overmids dit Ector voors. an ons
beghert heeft hieraf thebbene eenen brief ende naer consent
datter in ghedaen hebben de boven ghenoemde Lauwereys
de Cale van zinen huus ende Jan Hanneman van zinen huus
ende erve vorscreven , soe hebben wij scepenen vors. dese
lettren gheseghelt metten zeghele van saken der voors. stede
van Denremonde , op den derden dach van meye int jaer
XIIII

c

LVI.

Oorspronkelijk stuk op perkament , met geschonden
zegel in groen was.

LXV.
9 December 1457. — Gift van twee renten aan de kerk van 't Begijn
hof door Elisabeth de Necker, weduwe van Jan Brunleder, begijn
te Meelielen.

Wy scepenen van der stede van Denremonde doen te wetene
allen lieden dat commen es voor ons als voor wette op den
dach van heden jouffrauwe Lysbette Sneekers, wedewe van
Jan Brunleder, beghine te Mechelen, dewelke jouffr. Lysbette
hadde ende waeren haer toebehoorende ondre dandre twee
percheelen van oude ervelike rente , hier naer ghescreven ,
te wetene sesse scell. paris, ervelike rente sjaers, bezedt ende
bepandt op een huus ende erve in St. Gillys strate, wylen
toebehorende Heinric van der Biest ende nu toebehorende
Gorijs van den Bossche , ghestaen ende gheleghen neffens
tgroote huus, daer nu Goorijs in woent, hem ooc toehorende,
wylen ooc toebehoorde Heinric van der Biest vorscreven ,

—
metter zyde west waert ,

119
ende

—
an

Pauwels

Soeykins

huus

ende erve nu ter tyl metten andre zyde oostwaert, daer

nu

de ledertouwere woont, vallende dese sesse scell. par. jaerlicx
telken Bamesse. Item noch seventien scell.

paymens. makende

vive scell. par., bezedt ende bepandt ziinde op thuus ende
erve

van

wylen

Katelinen

van der

Heze ,

nu

toehorende

Willem de Maeyere, ghestaen te Denremonde in de Mechelstrate, nu ter tyt neffens Cornelis de Nattemaker ende Wouter
Noots erve oost waert , ende
west waert , vallende

Jan

Noots

dese xvij scell.

erve metter zyde

paymens ervelic sjaers

telken lichtmesse, dewelke twee percheelen van renten deselve
jouffr. Lysbette wedewe van Janne Brunleder voors. ghecocht
ende ghecreghen

heeft

jegben Andries de Vos

Soys, ziin wiif, dien zy plach

ende

Claren

toe te behoorne met meer

andre ervelike rente, ghelyc ons wel ende duechdelic ghebleken
es by eenen ouden wetteliken briefve, behelsende deselve twee
percheelen van renten boven verclaerst, met meer andre renten
ghezeghelt met sammans ende scepenen zeghels in dien tyt,
te wetene van der date CCCLXXVII, ende totten welken twee
percheelen van renten boven verclaerst, makende tzamen ellef
scell. par., deselve jouffr. Liisbette commen es ende wettelic
daer

in vererft,^ naer

uutwysen van

den

wetteliken

briefve

die zy daeraf heeft van ons , ende dewelke jouffr. Liisbette
uut devocien , caritate ende purer aelmoessenen , heeft overghegheven ende opghedreghen teeweliken daghen, dese vors.
twee parcheelen

van erveliker rente , vj s. p. ende x s. p.

ten prouffite ende orbuerie van der kerke van den beghynhove te

Denremonde , omme daermede te soustenerene ende

tonderhoudene dach ende nacht dlicht van den
theylich

sacrament in

lampten voor

deselve kerke, ende van nu voort an

bi der jouffr. meesterssen van den beghiinhove te dier usagen
dese twee percheelen van ervelike renten
fene , te

innene

ende in al
boven

ende tontfane

der manieren ghelijc den

ghenarreert

mencion

vorscreven op thef-

jaerlicx, naer
ouden

maekt, die

der costumen
erveliken brief

rustende

es onder

Andries de Vos ende Claren ziinen wive, met dat hy noch
meer

percheelen

van erveliker renten

inhout ende

behelst.

—
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Ende omme dat alle dese dinghen ziin ghedaen duechdelic
omme gods wille ende pure aelmoesene, ende ghestantich te
blivene ewelic, soe hebben wy scepenen voors. dese lettren
gheseghelt, ter bede van den voors. jouff. Liisbetten ende de
beghinen, metten seghele van saken der vors. stede van Denremonde, op den iXsten dach van December int jaer XIIII
seven ende vyftich.

Oorspronkelijk stuk op perkament , met geschonden
zegel.

LXVI.

1461. — Verkoop door Anna van Materne, natuurlijke dochter van
Robrecht, aan Jan de Stickere, priester, eener erfelijke rent van
4 schellingen groote 's jaars, bezet op eene stede, achter de kerk
van Oordegem.

Allen den guenen die dese wettelike cyrographie zullen
zien of hooren lesen, wy Bernaerd Roegiers , bailliu ende
wettelic maendre mer vrouwen van Gavere, vafl hueren heerscepe van Ordeghem ende van datter toebehoord, Lieven de
Backer, Lieven van den Hecke , Willem de Bul , Heindric
de Necker ende Heindric van der Beke , als scepenen in
desen tyt van den voors. heerscepe , doen te wetene ende
maken kenlic dat op den dach van hedent voor ons commen
es in properén persoone , als voor heere ende wet , Anne
van Materne , Robrechts van Materne naturelike dochtere ,
metgaders hueren bistaenden voocht, wettelic huer ghegheven,
alzoot behoorde, kende ende Iyde dat zoe vercocht wel ende
deuchdelic vier sc. gr. siaers erflelike rente meester Janne den
Stickere , priestere , te betaelene jaerlicx ende in elc jaer te
eersten daghe van de maend van Octobre met alzulken ghelde
als tallen daghe van payementen ganc hebben zal in Vlaen
deren, ende dat omme eene zekere somme van penninghen ,
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daeraf

dat huer de voors. Anne

kende

wel vernoucht van

den zeiven meester Janne, de welke voors. vier sc. gr. erffelike rente de voors. Anne van Materne, matgaders hueren
bistaenden voocht, heeft wettelic gheassigneert, beset ende bewyst den voors. meester Janne ende dat op eene stede achter
de kerke van Ordeghem ghelegen, groot zijnde een alf dachwand, lettel min of meer, der voors. Anne toebehoorende ,
ligghende tusschen den hofgaerde van Ordeghem ende den
straetkinne dat te

Sportdriessche waert

gaet ,

met

vj pen

ninghen par. uutgaende den godshuse van Affelghem , ende
dit voors. bewys heeft de voors. Anne met hueren bistaenden
voocht wettelic opghedreghen in den handen van den heere
ende huer daeraf onthuut ende onterft met allen den maninghen, wysdommen ende kercghebode die daertoe behoorden
ghedaen

te zyne, naer der costumen

van

der voorscreven

vierscaere , ende insghelyx dat ten zeiven daghe voor ons
bailliu ende scepenen boven ghenoempt, als voor heere ende
wet, comen es in properen persoone Margriete uuten Nieuwenhove, metgaders Jacob van den Abeele, hueren kerkeliken
voocht, ende hebben de voors. Maergriete ende hueren ker
keliken voocht, ter bede ende begherte van de voors. Anne,
wettelic opghedreghen den heere in handen lx roeden stede,
die zy hebben in twe hofsteden, te zame liggende achter der
voors. kerke, tusschen der voors straetkine ende den ghendwech, ghehouden

van

den

godshuse van Affelghem ,

ende

dat in zekere ende onderpande van den voors. wetteliken
bewyse ende pande, met allen den maninghen, wysdommen
ende kercgheboden die

daertoe

behoornen ghedaen

te zine,

naer de costume van de voors. vierscaere ; ende waert bi
alzo dat dese vors. erffelike rente niet betaelt en ware alle
jare ten voors. daghe , oft emmer veertien nacht daernaer
inbegrepen , zo mach de voors. meester Jan , oft 'oringher
deser wettelike cyrographie , dewelke altoos indre zal zyn
der voors. rente, commen toedraghene voor heere ende wet
ende teghen zijn ghebrec van de voors. erffelike rente , dies
hem die voors. Anne, of de bezittere van den voors. bewyse
ende pande zoude moeten betaelen ende overlegghen, alzoot

—

122

—

voors. es, versoucken ende heeschen dat men hem dade ten vors.
bewijse ende ten onderpande van dien voren ghenoempt, naer
de costume ende usaige van de voors. vierscare, dat getoocbt
zo zal hem de heere ende de wet van den voors. heerscepe
naer de costume van daer doen ten
ende onderpande ende

hem

dies

voors. wettelike bewyse

paisivelic

doen ghebruken

ghelijc zynen propren erfve ende goede, nu ende teeuweliken
daghe. Ende omme dit al wel ghebouden te sine goed vast
ende weerden

zo

eist al

wel ende

wettelic ghedaen bi ons

bailliu ende scepenen boven ghenoempt, int jaer ons heeren
dusentich vier hondert ende vier ende schestich.

Oorspronkelijk stuk op perkament, zonder zegel.

LXVII.

28 Januari 14G5. — Michiel Ketele, zijne vrouw Elisabelh van Rossem
en hunne dochter Elisabelh vercijnzen hun leen en erfgrond te
Grembergen aan Simoen de Drake en dezes erfgenamen, mits 16
schellingen groote 's jaars.

Wy Adrijaen Goesens ,
de prochye van

meyere ende wettelijc

Gremberghen jn

dyen tijt ,

maenre jn

Jan van Pot-

telsberghe , Olivier Roels , Jan Goesens , f s Corneli, Daneel
van de Velde, manne miins gheduchts

heeren ten huuse van

Denremonde, ende voert Olivier Roels, Jan van der Meere,
Jan Goesens, f 3 Corneli, ende
jn de voers.

Daneel van de Velde, scepenen

prochye, maken cont ende kenlijc manne ende

scepenen boven

ghenoemt ,

senten wetteliken

allen denghenen dye desen

tsaertre sullen

sien oft

pre

horen lesen , dat

commen siin voer ons jn onse presencie Machyel Ketele ende
Lysbette van Rossem, siin wijf, ende Lysbette Ketels, harer
beede ghetroude dochtere , wettelic bij ons te vooghde ghe
daen, alsoet behoerde, hebben voer ons ghekent ende verlijdt
dat sij hebben

huutgheghevene

in arffeliken

tscijse

Symoen

—
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den Draken aen hem, sinen hoeyre ende nacommers , sekere
gronde leen ende harve, gheleghen jn de prochye van Gremberghen , te wetene sesse vaetsaet leens, dye men houdende
es van Machyel Ketels grooten leene, ende xiij vaetsaet arven,
lettel min of meer , gheleghen op tRot , oestweert neven
Andryes Claeus Iant , westweert neven Machyel Ketels leen
ende Katelinen van Ackere lant, ende de voers. Symoen de
Drake heeft dese voers. gronde van leene ende van arve verseyst jaerlycx aen sestien scellingen groote Vlaemscher munten,
ende dye jaerlijcx te betalene met alsulken ghelde als coers
ende ganc hebben sal binnen der stede ende lande van
Denremonde , lallen
vallen

daghen als dese voers. arffelycke rente

sal , vallende ende

te

betalene

dese voers , sesthien

scellinghen gr, tsiaers arffelycke rente Vlaemscher munten te
onser Vrouwen daghe lichtmesse eerstcommende, jnt jaer XIIII c
LXVJ over deerste

payment ende jaerscare, ende also voort
van jare te jare, van termine te termine , deen na dandere

volghende, eeuwelyc ende arffelyc gheduerende, ende de voers.
Symoen de Drake, Leene Tors, siin wettelyc wyf, ende hij
als haer voeght , hebben dese voers. xvj sc. gr. tsiaers arffelijeker renten veronderpant wel

ende

wettelyc

met eenen

halven b. lants min of meer, gheleghen op Lomeere (?) met de
zijde oestweert neven Pieters leen van Houwe , west neven
Hillewaers Vogheleeren lant, ende de voers. Machyel Ketele
ende Lysbette van Rossem sijn wijff ende Lijsbette Ketels
harer beede ghetroude dochtere hebben hem van desen voers.
leen ende arve wettelyc onthuyt ende ontharft ende den voers.
Symoen den Drake wettelyc daer jn ghearft met also vele
maninghen ende vonnessen als daertoe behoerden ghedaen te
sine , op de condicie ende voeiwaerde hier naer verclaerst ,
dat es te wetene op dat de voers. Machyel Ketele, siin hoeyre
ofte nacommers, niet betaelt ende vernought en waren van
haren vors. sesthien sc. gr. tsiaers arffelycker rente, Vlaem
scher munten, ten voers. termine ende daghe voerscreven, jn
al oft jn deele , so soude de voers. Machyel Ketele , siin
hoeyrs ofte nacommers, oft de bringher van desen wettelijcken
tsaertere, cause ende actie daertoe hebbende, haer hant moghen

—
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s'aen an haren principalen pant met den onderpande , also
hij ghestaen ende gheleghen ware bij den heere ende bij den
mannen ende bij der wet van Gremberghen, ende dyen pant
met eender wettelijcheden moghen verwinnen met drije wettelycke gher,achten daer op te houden na recht, wet, costume
ende usagie van der voers. prochyen, ende dyen pant ploten,
noten, berghen ende dalen , vromen ende ontvromen, ghelijc
haren anderen properen goede ende harve, sonder mesvueren
oft yemens weder segghen , behouden altoes tsheeren rechte
ende elcx rechte, dyer voren recht an hadde, alle fraude ende
arghelist huutghesloten ; ende dit sal men al moghen ver
winnen

met eender

wettelicheden

met den heere , mannen

ende scepenen, ghemarct siinde dat leen ende arve te samen
verseyst ende arffelic huutghegheven siin. Ende op dat so
ghebuerde dat de voers. Machyel Ketele, siin hoeyr ofte nacommers, oft de bringhere van desen wetteliken saertere, haer
voers. sestien scellingen gro. tsiaers arffelicker renten Vlaemscher munten

moesten

halen oft doen

halen bij constrente

ende executien van wette , so sullen de besetters van desen
wetteliken besette ghehouden siin te betalene over den taelman
telken wettelicken daghe twee gro. ende ten derden daghe ,
oft als men tale ende wedertale dingde, iiij gr., ende al andere
wettelike coste daer an clevende. Ende om dat alle dese
voerscrevene dinghen ende elc poent sonderlinghe siin ghedaen
ende ghesciet wel ende wettelijc ende al wettelijc bij maninghen ende vonnessen, als daertoe behocrden ghedaen te sine,
al na recht, wet, costuyme ende usagie van onser prochyen,
ende de heere es vernought van sinen coepe rechte, so hebben
wy meyere, mannen ende scepenen boven ghenoemt , desen
presenten wetteliken tsaertere gheseghelt elc onser met sinen
properen zeghele huuthanghende, in orconscepe ende kennessen
der waerheyt. Dit was ghedaen jnt jaer ons heeren als men
screef dusentich vyer hondert vive ende sestich, den acht en
twintichsten der maent van Januario.

Oorspronkelijk stuk op perkament, met nog vijf goed
bewaarde zegels.

—
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LXVIII.

18 Februari 1471. — Marlen van Huvelde en zijne vrouw Margriete
van Langvelde verkoopen aan Gillis van der Rijst, ontvanger en
beheerder der St.-Joriskapel, te Dendermonde, eeno erfelijke rent
van 24 schellingen parisis 's jaars, bezet op hun huis en erf, wczende eeno brouwerij, genaamd de Zickele , aan de Scheldsiraat.

Wy scepenen van der stede van Denremonde doen te
wetene allen lieden dat voor ons commen zijn als voor wette
Marten van Huvelde ende joncvrouwe Margriete van Lang
velde, zijn wettelic wijf , bi ons te vooghde gbedaen alzoot
behoorde , dewelke persoenen kennen vercocht hebbende jn
title van wetteghen vercopene Gillis van der Rijst, ontfangher
ende regerere van den dienste van onser liever Vrouwen
love jn St. Jooris capelle te Denremonde, an de marct, tot
onser vrauwen love behouf, vier en twintich scellc parisis
eivelike renten siaeis, welke xxinj sc. p. de vors. vercoopers
beloven van nu voort an te betalene ende gheel vallende
jaeilicx op ten XVHJsten dach van sporcle , daeraf deerste
jaerschare vallen sal XVIIJ daghe in sporcle anno XIIII c
LXXIJ, den vors. Gillis ontfangher ende regerere of namaels
tregiment hebben sal van onser vrauwen love vors., of dese
rente tontfane bi den bringher deser lettren , uut name van
onser Vrauwen ende alzo voort jaerlicx achtervolgende van
jaie te jare , ervelic durende. Dits gheschiet omme zeker
somme van penninghen daer af betaelt met onser Vrauwen
gelde , waeraf de vercoopers hem kenden wel betaelt ende
vernucht. Dese xxiiij s. p. siaers erfvelic siaers hebben de
vercopers bezedt ende bepand op huerlieder huus ende erve,
ghestaen biwaerts der Bogaertbrugghe jn de Scelstrate. ende
es een bruwerie gheheeten de Zickele, metter zide oost waert
an Pieter van der Heijen huus ende erve, ende metter zide
westwaei ts an Antonius Toms huus ende werwerie , belast
zijnde dese pand voir de date vaa desa met vive scelle vier
penninc ervelic siaers, niet meer, hier af es de wettelike op-

—
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Te

desen condicieri op dat

in eeuwighen toecommenden tijden Gillis van den Rijste als
ontfangher ende

regerere van onser Vrauwen love ,

namals wesen zullen, of de bringher des briefs,

of diet

jmmers we-

sende der rente, ghebrec hadde van betalinghe van ghevallender
rente, zo sal hij zijn hant moghen slaen an den pandt vors.
ende die bewetteghen bi daghe ende daghs rechte, ende dien
met al der toebehorten verwonnen

hebbende , noten, ploten,

berghen, dalen, vromen, ontvromen, ewelic ghebruyken ende
behouden als onser Vrauwen
doen

hueren vrijen wille.

ende den pant te betrene,
dat alle dese dinghen
ende

wijsdomme

proper goet ,

Dits

zijn

vercocht

emmers

ende daer mede

over

mouwe rente

niet targrene.

Ende om

ghedaen wettelic met

maninghe

naer wet , costume ende

usagie der vors.

stede, behouden een yeghelijcx rechte, dier voren
hadde, soo hebben wij scepenen
bede

van partien

stede, op ten

vors.

XVIIJ cn

metten

recht an

dese lettren gheseghelt ter
zegel

van saken

der vors.

dach van Sporcle anno XIIIF een ende

tzeventich.
CALKENE.

Oorspronkelijk stuk op perkament . met geschonden
zegel, — Op den rug staat: " Deze rente heft de scholastrc van Dendermonde voer tlof te doen singen in
Sint Joris capelle. «

LXIX.

Januari 1474. - Amortissementsbrieven van de goederen, renten en
andere bezittingen, door't Begijnhof sedert een zestigtal jaren vor
kregen, mits betaling eener som van 28 pond groote.

Charles, par la grace de Dieu, duc de Bourgoingne, de Lothier,
de Brabant, de Lembourg , de Luxembourg et de Gheldres.
conté de Flandres ,

dArtois ,

de

Bourgoingne ,

palatin

de

Haynau, de Hollande, de Zeellande, de Namur et de Zuyt-

—
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phen, marquis du Saint Empire, seigneur de Frize, de Salins
et de

Malines ,

nous avoir
Dieu

les

savoir

faisons a

tous presens et a venir ,

receu lumble sapplication de nos bien aymees en
religieuses ,

Tenremonde , en

maistresse et soeurs

nostre pays de

du

beghinage de

Flandres , contenant

que

puis soixante ans en ca elles et leurs predecesseures ont acquis les parties de fiefz , terres , rentes et revenues qui sensievent.

Et premiers

une ferme

scituee

en

la paroiche de

Lebbeke, au lieu dit ten Meersscne, contenant treize bonniers
de terre , ou environ , les cinq bonniers et trois journeaulx
tenus de nous en fief, a cause de notre court et maison de
Tenremonde , les

autres

sept bonniers et

quatre

vings six

verges heritaige, lequel se comprent en parties qui sensuyvent,
assavoir en

ung bonnier de terre ou environ, gisant au lieu

dit op thooghe Velt, et ung autre bonnier gisant en ladicte
paroiche de Lebbeke, au lieu dit op thooghe Rot et Nederrot,
pour lesquelles

deux

vivant et morant a

parties

Michiel Scoorman

est homme

nous. Item demy bonnier et cincquante

deux verges de terre ou environ , gisant comme dessus, au
lieu

dit Muelencoutre ,

vivant et

morant.

dont Michiel van Belle est

Item

demy bonnier

et deux

homme

verges

ou

environ, gisant comme dessus, au lieu dit opt velt te Velde,
ou appartiennent deux hommaiges tenuz en arriere fiefz, dont
Lysbette sKeysers tient 1'un des dicis hommaiges , contenant
demy bonnier de terre ou environ, et lautre damoiselle Barbe
van der Nieuwenhove , aussi de deux bonniers ou environ ,
en valeur lesdicts

xiij

bonniers ,

tout fief

comme heritaige

dessus declairez, de quatre livres gros de nostre monnoye de
Flandres chascun an. Item ung autre fief, aussi tenu de nous
a cause de nostre court et maison

de Tenremonde ,

gisant

partie en ladicte paroiche de Lebbeke, et partie en la paroiche
de Opwyck , duquel sont tenuz treize arriere fiefz et autres
mesmes rentes, pour lequel Jacques de Hertoghe est homme
vivant et morant. Item encore ung fief, contenant neuf jour
neaulx et quatre vings

verges

de terre ou environ, tenu et

mouvant de Josse de Keysere, a cause de lostel nommé ten
Meerssche. Item

ung autre fief,

contenant deux

journel de
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terre ou environ , tenu de Heinric van der Hert , a cause
dudit hostel nommé ten Meerssche, pour lequel maistre Michiel le Smet est homme vivant et morant. Item une ferme
scituée en la paroiche de Lebbeke, au lieu dit ten Broucke,
contenant cincq
journeaulx som
trois journeaulx
Jehan le Stickre

bonniers et demy ou environ , dont les sept
tenuz de nous en fief, et trois bonniers et
deritaige, ladicte ferme acquestee de maistre
et dont Phelippe Phelips est homme vivant

et morant, valissans par an, oultre et par dessus les charges,
ij lib. gros, sur quoy jcelles suppliantes sont tenuz de faire
celebrer trois messes la sepmaine et distribuer trois sacx de
soille, extimez a douze solz gros chascun an , et avec ce de
faire dire et celebrer ung anniversaire pour ledict maistre
Jehan et distribuer aux povres, au jour que Ion fait ledit
anniversaire, trois solz de gros. Item sur certaines teires gisans
en la paroisse de Oordeghem , au terroir dAlost , pour le
soustenement de plusieurs povres beghines, deus solz six deniers
de gros. Item une corde de pasturaiges en la peroiche de
Saint Gilles, valissant par trois solz gros. Item encores cer
taines pasturaiges, gisans en ladicte paroiche, charge'es entre
autres charges envers nous de deux solz ung denier gros ,
valissant par an', toutes charges deduites et rabattues , deux
solz dix deniers gros. Item sur une maison scituée en nostre
ville de Tenremonde , au devant la chappelle Saint Jehan ,
ou demeure a present Daniël Eertwincle , quatre solz gros.
Item sur une autre maison, assize en ladicte ville, en la rue
Saint Gille , a present appartenant a Zegher van der Beke,
trois sols gros. Item deux journel de terre , gisant en la
paroiche de Wieze , appartenant a Josse Sterrinc , valissans
par an deux solz six deniers gros. Item Margriete Bosch
mans donna audit beghinaige tous ses biens quelzconques,
pour et afin davoir pitanse et provision de vivre en ieelluy
et mesmement certaines pieces dheritaiges, gisans es paroiches
dAppels et Oudeghem, valissans par quatre solz parisis. Item
une petite piece de prez, gisans hors de la porte de Bruxelles,
valissans par an douze deniers gros. Item cincq deniers gros
de rente, assignee sur une maison scituee et assise en nostre
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dicte ville de

Tenremonde ,

—

empres la

porte de Malines ,

donnee par la damoiselle de Bundels pour tenir une lampe
ardant devant le saint Sacrament. Item six deniers gros de
rente chascun an, assignee sur une maison scituee en la rue
Saint Gille, en la dicte ville, donnee par Josse Mertens, pour
la luminaire dudit saint Sacrament. Item sur ung hostel
appartenant a Jehan Zwammart , assis au lieu dit in den
Bogaert, seize deniers gros et demy, sur certaines maisons et
heritaiges assizes en

nostre ville te Denremonde, cincq solz

gros. Sur ung hostel scitue en la Schelstrate , jadiz appar
tenant a Jehan van der Wyngaerde, six gros, lesquelles trois
darreniers parties de rentes ont este donne par damoiselle
Xpienne van Huvele pour la fondacion dune messe que Ion
dit tous les dimences au matin au dit beghuinaige. Item
une piece de terre gisans en la paroiche de Gremberghen ,
valissans par

an vingt deux gros. Item

deux

deniers gros

de rente assignee sur ung jardin scitue darriere la chappelle
saint Jehan au dit Tenremonde , donnee par la vesve Souvveniers, pour le mande du jour du Joeudi absolut.
Autres rentes acquises par les dictes suppliantes des dons
de plusieurs devotes personnes. Et premiers dix deniers gros
de rente chascun an , assignee sur une maison scituee et
assise au lieu dit op Greffeninghe, appartenans a Katherine
Caliers , donnee par Katerine

vesve de feu Jehan

de Neve.

Ilem de Gilles Souweniers , sur une maison assise sur le
marchie au ble, huit deniers gros. Item de Jehan van der
Eist sur ung jardin ou est a present ledit cloostre, dix de
niers gros. Item sur une maison assize en la rue de Saint
Gille , de damoiselle Alyse van den Eechoute , huit deniers
gros. Item de Ghysbrecht van Belle sur une maison en la
Beraustrate, six deniers gros. Item de Jehan van der Boonwyt
sur une maison en la rue de Saint Gille, six deniers gros.
De Jehan Morart sur une maison en la rue neufve , quaire
deniers gros. De Katerine van der Haghe sur une maison
en la Dvckstrate , neuf deniers gros. Item de Daneel Penneman sur une maison au devant la porte dudit beghuinage,
six deniers gros. Item de Xpien Bols sur ung hostel assiz

—
sur les fossez de
de syre

i3o

—

Tenremonde , six deniers ob. gros.

Daneel Maghelghem ,

pbre ,

Item

sur une maison en la

Beraustrate, quatre deniers gros. Item de Lysbette sHertoghen,
sur une maison scituee
Item

de

Katerine

en la Scelstrate , neuf deniers gros.

Ebbins sur une

fossez de la dite ville , douze

maison

scituee

sur les

deniers gros. Item de Jehan

Joos sur une maison scituee audit cloistre, six deniers gros.
De Jehan Styckere, sur une maison assise en la rue nommee
achter de Reeke, huit deniers gros. Item damoiselle Katerine
van Appels sur une maison en la Zavaenstrate, neuf deniers
gros. Item de

Beatrice de Mersene

sur

une maison assise

en Greffeninghe, huit deniers gros. Item de Jehan Cammart
sur une maison
gros.

joingnant Ie sVriesenbrugghe , huit deniers

De Marie Coucx sur une maison en la

deniers gros.

Item

huit deniers gros.
en la

de

De Margriete

Neufstrate ,

neuf

Dycstrate, six

Katerine Smets , en la Kercstrate ,
Esschericx sur une maison

deniers

gros.

Item

de

Margriete

Everdeys sur deux maisons en ladicte Neufstrate, sept deniers
gros.

Item Katerine Esschericx sur ung hostel sur le Bogaert,

huit deniers gros.

Item

de Jehan

de

maison assise a Lebbeke . six deniers

Garecoopere sur une
gros.

Item

de dame

Marie tSouwers sur une maison en la paroiche de Hamme,
six deniers

gros.

Item

de

dame

Marie

Laureins

sur une

maison en

ladicte paroiche, huit deniers gros.' Item de sire

Gaultier de Prez sur ung hostel en la paroisse de Basserode,
huit deniers gros. Item de damoiselle Jhanne Mettenpenninghen sur ung hostel en
damoiselle

Katerine

Zele ,

van

neuf deniers gros.

Caeldriessche

sur

ung

Item de
hostel en

Hamme, huit deniers gros. Item de Jhanne van der

Donct

sur ung hostel assiz en Gremberghen, huit deniers gros. De
Marie sRue sur ung hostel en
huit deniers gros.

la paroiche de Saint Gille,

De Amele van den

Putte sur ung hostel

en Zele, huit deniers gros. Item de Katherine van den Hove
sur ung hostel en Appels, trois deniers gros. Item de Clare
sHertogen sur ung hostel in

Wichelen ,

neuf deniers gros.

Item sur ladicte maison pour tenir une lampe ardant devant
le

saint Sacrement ,

neuf

deniers gros.

Item de Margriete

—
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Leemans , sur une petite piece de prez gisant en Boonwyt ,
huit

deniers gros.

Item

de prez , viij d. gros.

de Josse Sterrinc sur ladicte piece

Item de damoiselle Margriete Arents

sur certain heritage hors la porte de Bruxelles , dix deniers
gros. Item de damoiselle Margriete van Wachelghem ,
ladicte porte, sur certain
de damoiselle

heritaige ,

Ysabel van der

hors

huit deniers gros. Item

Hert sur certain

lieu

en la

paroiche de Saint Gille , huit deniers gros , dont les povres
beghines en la fermerie en ont trois deniers gros et les autres povres beghines seize deniers , ainsi ne denieure de net
que neuf deniers gros. Item de Lysbette Ghysels en Moerseke,
six deniers gros.

De damoiselle

Margriete

sHertoghen

Wichelen , huit deniers gros. Item de Jooss;

en

Hulsmans en

Oudeghem, huit deniers gros. Item et encores la moictie en
une maison

assise sur Ie marche au ble

en

nostre ville de

Tenremonde, acquise depuis le temps dessus dict, dont lautre
moictie leur appartenoit, valissant toute la maison a Iouaige
chascun an seize solz gros, dont en yst huit deniers gros de
menues censines au cloistre de Aflelghem , et a

lospital de

Dycpoorte seize deniers gros, ainsi ne demoure pour ladicte
moictie

que six solz

parties de fiefz,

dix deniers gros.

Toutes

les quelles

terres, rentes et revenus dessus declarees re-

viennent annuellement au prouffit desdictes suppliantes, deduite
et rabattue la somme de quinze solz gros pour aucunes charges
dessus specifiees , a Ia somme de neuf livres deux sols huit
deniers

gros.

Et combien

que

depuis lesdiz

faits par lesdictes suppliantes depuis le
elles ayent dicelles parties de fiefz,
dessus specifiees,

temps

acquetz ainsi
dessus dict ,

terres, rentes et revenus

joy paysiblement et sans aucun trouble ou

empeschement jusques a presens. Néantmoins obstant ce que
dicelles parties elles

nont de

nous ne de noz predecesseurs

obtenu aucunes lettres damortissement elles doubtent que cy
apres on ne leur vueille esdits fiefs,

terres, rentes et revenues

baillier empeschement par faulte desdictes lettres damortisse
ment, qui seroit en leur tres grant prejudice et dommaige ,
de nostre grace et benevolance ne leur estoit sur ce impartie,
de laquelle elles nous ont tres humblement supplie et requis.

—
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Pour ce est il que nous les choses dessus considerees et que
tenons faire prince agreable a Dieu, nostre benoit createur,
quant nous entendons aux choses concernans le bien accroissement et entierement des eglises et du divin service en
icelles, et afin que noz predecesseurs nous et noz successeurs
soyons participans et accompaignez es devotes prieres, oroisons
et bienfaiz qui se font et feront audit beghinaige de Tenremonde, et sur ce tout eu ladvis de noz amez et feaulx
les tressoriers sur le fait de nostre demayne et generaulx de
noz aydes , a icelles suppliantes inclinans a leur dicte supplication, avons par bonne et meure deliberacion de conseil
de nostre certaine science, auctorité, pleine

puissance et grace

especial, en ayant agreable lacquisicion dessus dicte, admorti
et admortissons par ces presentes les dessus dictes parties
de fiefz,

terres, rentes et revenues et chascune dicelles, sans

prejudice ou diminution de noz aydes si avant que icelles
parties y doivent et ont accoustume contribuer. Pourveu
toutesfoiz que esdictz fiefz dessus mentionnez nayt aucune
justice ou seignourie et parmy ce que pour et a cause
desdictes parties de fiefz dessus declairez lesdictes suppliantes
seront tenuz de baillier et livrer a nous et a noz successeurs
homme vivant

et morant a les tenir de

nous au nom

de

ladicte eglise toutes les foiz que le cas y esschera , voulans
et de nostre dicte grace par ces presentes ausdictes suppliantes
octroyans quelles puissent doresnavant tenir et posseder toutes
les parties de fiefz, terres, rentes et revenues dessus declarees
plainement , paisiblement , perpetuellement et a tousiours
comme choses mortes dediees a Dieu et a leglise , sans ce
quelles soient ou puissent estre contrainctes a les vendre ,
transporter, aliener ou autrement mectre hors de leurs mains
par faulte damortissement, movennant et parmy ce que pour
et a cause de nostre present amortissement lesdictes suppliantes
seront tenues de payer et payeront pour et au nom de nous
es mains de nostre ame et feal secretaire, maistre Anthoine
Spillaert, par nous commis a recevoir les deniers venant de
telz et semblables amortissemens en nostre pays et conté de
Flandres, lequel sera tenu den faire recepte a nostre prouffit,
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la somme de vingt huit livres gros de nostre dicte monnoye
de Flandres, pour laquelle somme trouver et faire prestement
icelles supliantes pourront se bon leur semble vendre aucunes
des parties de rentes ou heritaiges devant declairez, au quel
cas leur avons consenty et octroye, consentons et octroyons
par cettes que toutes et quantes fois que bon leur semblcra
elles puissent racheter autres rentes et
riere fief

heritaiges

hors fief»

et justice, en telle valeur que sont celles quil leur

conviendra vendre pour retourner ladicte somme de xxviij livres
gros. Et semblablement
rentes

sil

avenoit que

ancunes des dictes

a rachat dessus declairees fussent ou soyent cy apres

rachetees, lesdictes suppliantes pourront remploier les deniers
qui en viendront en acquisition
aussi hors fief,
ritaiges des

riere fief

maintenant

dautres rentes ou heritaiges

et justice , lesquelles rentes et he
pour

lors

que

acquises seront

de

nous de nostre plus ample grace semblablement amorties et
admortissons

par

ces

presentes

au prouffit

des dictes sup

pliantes et de leur dicte eglise, sans ce quelles soient tenues
de a ceste cause pour lors ne au temps apres a venir aucune
finance ou somme dargent a nous ou a noz successeurs, en
quelque maniere que ce soit ,
seront tenues d'apporter
comptes a

Malines la

parmy et

et mectre
vraye

toutes

en la

declaracion

dicelles

heritaiges, a mesure quelles les acquerront,
registrees comme il appartient.

fois

chambre

Si donnons

quelles
de

noz

rentes et

pour y estre enen

mandement

a noz amez et feaulx, les gens de Ia chambre de noz comptes
de Malines que ladicte somme de xxviij L. gros dicte mon
noye payee baillee et delivree audict maistre Anthoine Spillaert, nostre receveur comme dessus, ilz enregistrent ou facent
enregistrer

ces

dictes presentes

en ladicte

chambre de noz

comptes, et apres procedent bien et deuement a la verification et internement
fait

mandons en

noz demaines
et

a

dicelles , ainsi quil appartiendra , et ce

oultre ausdicts

tressoriers et generaulx de

et aydes ausdicts de noz

tous autres

noz

comptes a

Malines

justiciers et officiers qui ce peut ou

pourra touchier et regarder , leurs lieuxtenans , present et a
venir, et a chascun deulx en dioit soy est, si comme a luy
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appartiendra, que de nostre presente grace et admortissement
et de tout le contenu en cestes selon et par la maniere que
dit est , ilz facent , souffrent et laisser.T lesdictes suppliantes
et leurs successeurs plainement et paisiblement , perpetuellement et a tousiours jovr et user, sans leur faire mectre ou
donner ne souffrir estre fait, mis ou donne ores ne au
temps avenir aucun destourbier ou empeschement au contraire,
car ainsi nous plaist il , non obstant quelzconques ordonnances mandemens ou deffences a ce contraires. Et afin que
ce soit chose ferme et estable a tousiours, nous avons fait
mectre nostre seel a c«s presentes , sauf en autres choses
nostre droit

et

lautruy en

toutes. Donne en

nostre siege

devant Nuysse, au mois de Janvier lan de grace mil III1 =
soixante et quatorze. Ainsi signe par mon' le duc: J.Gros.
Eventijdige kopie, met de vermelding van de overschrij
ving der charter in de Rekenkamer te Rijsel.

LXX.
23 Maart 1474. — Kwijtbrief eener som van 28 pond groote, uit
hoofde der goederen, sedert een zestigtal jaren gekocht door het
Begijnhof, zonder geamortiseerd te zijn.
Je Anthoine Spillaert , secretaire de monss r le duc de
Bourgogne et commis a la recepte des deniers venus des
nouveaulx acquestz non admortiz faiz depuis soixante ans
enca par les prelas et gens deglise en Flandres , confesse
avoir receu des maistresse, gouverneurs et receveur du beghinage de Tenremonde la somme de vint huit livres de gros
monnoie de Flandres , deue a mondit seigneur a cause du
traictie et appointement

fait

par messeigneurs

des finances

dicellui seigneur avec lesdits du beghinage, pour les acquestz
par eulx faiz ou nom dudit beghinage depuis lesdits soixante
ans enca et dont ilz nont lettres dadmortissement de mondit
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seigneur , lesquelles toutevoies

—

en

eust

le

contenu

de

ma

commission, iceulx du beghinage sont remiz de obtenir dicellui
seigneur et en faire apparoir a messeigneurs de ses comptes
a Malines , endedens ung rnois
laquelle somme

de

xxviij

prouchainement venant ,

L. gr. monn.

et

pour

de

Ia cause

dicte je suis content. Tesmoing mes seel et seing manuel cy
mis le XXllJ e jour de Mars en lan mil
torze avant

CCCC soixante qua-

Pasques.

Oorspronkelijk stuk op perkament, geteekend : SPILLART
en voorzien van dezes zegel in rood was.

LXXI.

16 Juli 1480. — Daneel Myeten en zijne vrouw Katelijrie de Smet
verkoopen aan .Jacob de Mets eene erfelijke rent van 5 schellingen
groote 's jaars, bezet op goederen te Appels.

Wij Jan van Mighero, meyere ende wettelyc maenre in de
prochye van Appels, in dyen tyt, Claeus de Man , Gheert
van Migghero , Jacob de Metz ende Jan van den Brouke ,
scepenen terzelver tyt

in

de voors.

prochye ,

maken cont

ende kenlyc allen den ghenen die desen presenten wetteliken
tsaertere sullen sien oft horen lesen, dat comen siin voer ons
in onse presencie Daneel Myeten ende Katline tSmets , siin
wettelic wijf, ende hebben voer ons ghekent ende verlyt dat
sy hebben vercocht wel ende wettelic Jacop den Metz, om
hem, sinen hoeyre ende nacomers, vive schellinghe gro. tsiaers,
erffeliker

rente ,

Vlaemscher munten ,

ende die

jaerlycx te

betalene met alsulken ghelde als coers ende ganc hebben sal
binnen der stede ende lande van Denremonde, tallen

daghen

van paeyementen als dese voers. eerffeliker rente vallen sal ,
vallende ende te betalene dese voers. v s. gr. tsiaers eerffe
liker rente op
mende int

den tweesten

jaer XIIII

c

dach van

hoeymaent eerstcom-

ende LXXXI , over deerste paeyement

—
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énde jaerscare ende also voort van jare te jare, van ennene
te ennene, deen na dander volghende, eeuwelyc ende arffelic
gheduerende, ende desen voors. coop ende comescap es ghedaen

om eene sekere somme van ghelde,

daer af dat hem

de voers. Daneel Myeten ende Katline tSmets siin wijf ende
hij als heur voeght hebben dese voers. vive sc. gr. tsiaers
erffelike renten Vlaemscher munten beset, bewyst ende bepant
wel ende wettelic op sekere gronde van arven, gheleghen in
de prochye van Appels, in den eersten op een half buender
lants, lettel min of meer, gheheeten tHofiant, suytwest ende
noort comende an tsheeren strate, oostweert neven der weesen
lant van Joose Daems , item noch op een dachwant lants,
lettel min of meer, suytwaert gheleghen an tBueender straetken , west neven Kerstyaens tSmets lant , noort neven Jans
weede van den Damme , oestweert neven tbueendere. Item
noch op terddendeel van eenen halven dachwant meersch ,
gheleghen op thoeghe Rebbrouck , ende waert by also dat
de vors. Jacob de Mets, siin hoeyr ofte nacomers, niet betaelt
ende vernought en waren van haren voers. vive s. gr. tsiaers
arffeliker rente ten voers. termine ende daghe voerscreven ,
so soude de voers. Jacob de Mets, siin hoeyr ofte nacommers
ofte de bringhere van desen wetteliken tsaertere, cause ende
actie daertoe hebbende , haer hant moghen slaen an haren
voers. bewysden pant by den heere ende bijder wet van
Appels, ende desen pant arffelic daer over moghen verwinnen
also hy ghcstaen ende gheleghen ware met drije wettelike
ghenachten daer op te houdene, na recht , wet, costuyme
ende usagie van der voers. prochyen, ende dyen pant poten,
noten, berghen ende dalen, vromen ende ontvromen, ghelijc
haren anderen properen goede ende arve, sonder mesvueren
oft yemans wedersegghene, behouden altoes tsheeren rechten
ende elcx rechte dyer voren recht an hadde, alle fraude ende
arghelist huytghesloten. Ende omme dat alle dese voerscrevene
dinghen ende elc poent sonderlinghe siin ghedaen ende ghesciet wel ende wettelic, by maninghe van my meyere ende
wysdomme van ons scepenen boven ghenoemt, al na recht,
wet , costuyme ende usagie van onser voers. prochyen ende
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den heere ghenouch ghedaen van sinen coope ende rechte ,
so hebben wy meyere ende scepenen voernoemt desen pre
senten wetteliken tsaertere ghezeghelt elc onser met sinen
properen zeghele huythanghende, in orconscepe ende kennesse
der waerheyt. Dit was ghedaen int jaer ons heeren als men
screef M° CCCC ende LXXX, den XVI e n dach in Julio.

Oorspronkelijk stuk op perkament, met drie nog goed
bewaarde zegels.

LXXII.

1 November 1482 — Rentbrief van 10 schellingen groote 's jaars,
ten voordeele van Loye van den Heckene en ten laste van het
Krouwersambacht van Dendermonde.

Allen denghonen die dese lettren zullen zien of hooren
lesen, scepenen van der stede van Denremonde, salut doen
te wetene dat commen zijn voir ons in propre persoonen
onse gheminde vrienden Cornelis de Deckere , f 3 Hectors ,
Gheleyn van Ghiseghem ende Jan van Varenberghe, als gheweyst hebbende gheswoorne van den ambachte van de bruwers
te Denremonde, in 't jaer een en tachentich, ende Jan van
Varenberghe, douwe, Jan de Decker, f s Mathys, ende Anthonis de Decker, f s Ectors, als nu ter tyt zynde gheswoorne
van den voers. ambachte van de bruwers, ter eender zijde,
ende Loy van den Heckene en de Kateline Loufs , zijn
wijf, ter andre zide, dewelke gheswoorne alle te samen ende
elc een voor al over hemlieden ende den ghonen doende
ende ziinde tvois. ambacht van de bruwers, hebben verkent,
kenden ende lyden dat zy omme den ghemeenen noot oirboere
van

hemlieden ende van den ghemeenen ambachte voirscr.

hebben vercocht in tittle van wettelicken vercoopene den
voirs. Loye van Heckene, om hem, zinen hoirs ende naeommers , tiene scellinghen gr.

Vlaemscher munte ertfeliker
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rente siaers, zulke munte als ganc sal hebben int coorenhuus
van

Denremonde ,

te allen dagben van

paeyementen

hierna

verhaelt, welke x s. gr. erffelike rente tsiaers de voirs. ghe
swoorne vercoopers van svoors.
ghemeenen

laste

van dien

ambachts weghen

hebben

belooft

ende ten

bi desen

lettren

voort an alle jare duechdelic te betalene telken ende jaerlix
ghebeel vallende op sente Baefs dach , daer af deerste jaerschaere ende dach van betalene zal vallen op S t e Baefs dach
eerstcommende
voort van

a° XIIII

drie

c

ende

tachentich ,

ende also

jaere te jaere vervolghende, erffelic gheduerende ,

overbringhende den gheswoornen zynde of
goede lettren van

wesene zullende,

quitancie , alsoot behoort.

gheschiet omme acht

pont grooten

Desen coop es

voirs. munte , die Loy

cooper voirn. hiervoren heeft betaelt, waer af de selve ver
coopers hemlieden waeren verkennende betaelt ziinde, welke
penninghen, also de voirn. gheswoorne zeyden, waren bekeert
in den

coop van den huyse ende erve tsambachts behouf,

ghecocht

jeghen

Lauweren

Teens ,

ende anderssins

in de

betalinghe van de sauldoyers , ghesonden in de reyse jeghen
de franchoysen. Es voirwarde op dat de voirs. gheswoorne,
nu ziinde of werden zullen in toecommenden tiden, van ghevaller rente in faute van betalene den voirs. Loy van
Heckene ende

den

zinen nacommers, bringre deser lettren cause

hebbende, hebben de vercoopers belooft ende gheconsenteert
ende ghewillecuert dat de
vertheeren

binnen

besittre deser zelve

Denremonde, ten laste

noemden ambachte ,

na

den

eersten dach

rente

moght

van den voirghevan

paeyemente

ghevallen ende na dat de gheswoorne van de bruwers ghemaent gheweyst zullen

hebben in Denremonde, ter

kennesse

van twee of meer scepenen van Denremonde, elx daechs op
elc paeyement, twee penninghen gr. toter tyt dat zy vol betaelt
zullen wesen, beede van principale ende theere,
ende

andre coste,

die

de

besittre

hebben zullen, in wat causen of
costen

of

welke theere

bringre deser lettren

manieren

dat waere ,

die

hebben de vercoopers voirs. over hemlieden ende zine

nacommers belooft te gheldene, onghemindert der principaler
ghevaller

rente , dese rente hebben

deselve vercoopers beset

—

13g

—

ende bepant op huerlieder moutmolen, scorsmolen ende alle
andre huerlieder nuysen ende erve , prouffite , rechte ende
vervallen daertoe behorende, midsgaders haeren andren goede
ende cateylen , den ambachte ende haeren bruwerien toebe
horende , die daerinne verbindende , desghelike hemlieden
selven , huerlieder hoirs ende naercommers, bruwers in de
voors. stede ende vryhede van Denremonde , ende elc een
voor al omme dat ghejnstitueert te zine alsoot behoort, bi
weghe van arreste ende alle andre exercitien , in wat ma
nieren dat zy , hem lieden te constraingerne ende bedwinghene in live ende in goede te betalene ende te volcommene
dat voirs. es ende dat boven ghescreven staet , afgaende
deselve gheswoorne van allen exceptien, deceptien, cauvlen (?),
costumen, vryheden, privilegien, poorterien ende andren saken
die bejeghenen mochten dinhouden van desen in eenighen
manieren. Dese vors.

rente

van

x s. gr.

sjaers zullen

de

gheswoorne voors. , nu ziinde of werden sullen , moghen
afquiten, betalende van sambachts weghen van den penninc
zestiene penninghen , ende tverloop van de selve rente na
advenant van tide, behouden dat tquite sal wesen tot sam
bachts behouf ende niemens behouf el. In kermessen der
waerheyt zo hebben wy scepenen vors. dese lettren gheseghelt
metten zeghele van saken der voors. stede van Denremonde
hier an ghestelt uythanghende op den eersten
November a° XIIII c twee ende tachentich.

dach

van

Oorspronkelijk stuk op perkament, met groen zegel.

LXXIII.

1 November 1481. — Jan de Vos en zijne echtgenoote verkoopen aan
Pauwel Blanckaert eene jaarlijksche rent van 4 schellingen groote,
bezet op een huis aan de Veerpoort.

Wy scepenen

van

der

stede

van

Denremonde doen te
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wetene allen lieden dat hedent voir ons als voir wette comraen
zyn in persoone Jan de Vos ende zyn wyf, by ons te voochde
ghedaen alsoot behoort, de welke persoonen verkenden, ken
nen ende lyden dat zy wel ende duecbdelyc vercocht hebben
Pauwels Blankaert, over hem, zyne hoirs ende nacommers,
viere scellinghen grooten Vlaemscher munten ervelike rente
Tsiaers, die de voirs. vercoopers belooft hebben ende beloven
by desen lettren te betalene den voirn. Pauwels Blankaert,
zynen hoirs ende nacommers, oft den bringher deser lettren,
cause hebbende , jaerlix vallende gheel telken alderheyleghen
daghe, daeraf deerste payement vallen sal op den alderhey
leghen dach anno XIIII c vive ende tachentich , ende also
voort van jare te jare vervolghende , telken alderheyleghen
daghe, eeuwelic ende ervelic gheduerende, dese vier scellinghen
grooten ervelike rente tsiaers hebben de voirs. vercoopers
beset, bewijst ende wettelic bepant op huerlieder huys ende
erve , alsoot ghestaen ende gheleghen es te Denremonde
an de Veerpoorte, metter eender zyde neffens thuus van der
weduwe van Hove ende metter ander zyde neffens thuus
van Janne Vare, dits ghesciet mits zekere somrne van pen
ninghen daeraf betaelt by Pauwels Blankaert , waeraf de
voirs. vercoopers heml. verkenden ende hilden betaelt zynde,
hieraf es de wettelike opdracht ghedaen wettelic met allen
manieren ende wysdomme alsoot behoorde naer wet, costume
ende usage van deser stede van Denremonde, te deser condicien opdat de besitters deser voirghenoemde ervelike rente
in toecommende tyden ghebrec hadden van betalinghen van
ghevallene payement oft payementen, so sal hy, of de bringhere
deser voirs. lettren van zinen weghen cause hebbende , zijn
handt moghen slaen wettelic aen den pandt ende besette
boven verclaerst , die bewettighende by daghe ende daechs
rechte , na wet , costume ende usage der voirn. stede van
Denremonde, deselve panden met allen hueren toebehoorten
over tghebrec van betalinghen moghen verwinnen, verwonnen
hebbende, noten, ploten, berghen, dalen, vromen, ontvromen
ende anderssins , daermede doen ghelyc met zijnen propren
andren goede , behouden een yeghelix recht die voren dese
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datte recht an hadde. Ende omme dat alle dese dinghen
zyn ghedaen ende ghepasseert wettelic alsoot behoorde, naer
wet, costume ende usage der voirn, stede van Denremonde,
so hebben wy scepenen voors. dese lettren gheseghelt ter bede
van de voors. partien metten zeghele van saken der voorn,
stede van Denremonde hier an ghestelt uuthanghende op den
alder heyleghen dach anno XIII1 c vier ende tachentich.

Oorspronkelijke akte op perkament, met geschonden
zegel.

LXXIV.
1 - April MK>. — Vidimus cener akte van den 4 Mei 1449, inhou
dende den verkoop eener rent van G pond 's jaars door Cornelis
van Hingliene en zijne vrouw Margareta van den Moorlgate aan
Adam de Langhe.

Wij scepenen van der stede van Denremonde doen te wetene
allen heden dat wij den XIl e n dach van april int jaer duust
vier hondert zes en tachentich voor paesschen ghesien hebben
eenen wetteliken chartre in perchemine, gheseghelt met vive
uythanghende zeghelen in rooden wasse , van meyer ende
scepenen in de prochien van Belle ende Zwiveke, gans gave
ende gheheel, zonder vice of rature , daeraf tinhouden hier
naer volcht van woorde te woorde. Wy Jan Claus , Jan
Claus zone, meyer ende wettelic maenre in dien tyt in de
prochien van Belle ende van Zwiveke, Jan Claus doude, Jan
Buse, Gillis van Diepenborre ende Daneel van Puyenbrouc,
scepenen in de vors. prochien, doen te wetene allen denghenen
die dese lettren zelen zien ofte hooren lesen . dat Adam de
Langhe cochte ende ghecreech wel ende wettelic jeghen Cornelijse van Hinghene, jeghen Margrieten van den Moortgate,
zijnen wetteghen wive ende jeghen hun vooght , sesse pond
elkes jaers , erfeliker renten tsiaers , op een cachwant ende
vierentwintich

roeden

lands ,

lettel min

ofte meer , op de
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Heede gheleghen, naest tseloesters erve van Swiveke an deen
zyde, ende Jans Brunen erve ane dander zyde, item op een
half buender lands, lettel min ofte meer , gheleghen op de
Moere naest Jans sKeysers erve ane deen zyde, ende Pieters
erve van den Moortgate ane dander zyde, ende op een half
bundre ende vyftich roeden lands, lettel min ofte meer, ghe
leghen in den Hou, naest Jans Brunen erve an deen zyde
ende Lanes erve van den Mortgate ane dander zyde , te
gheldene ende te betaelne alle de voors. erfelike rente den
vors. Adame ofte den bringher der lettren, diere sculdich
ware thebbene met den rechte, telken sente Jansmesse mid
den somere, erfelec duerende. In kennessen der waerheyt by
beden ende versoucke van partien hebbe ic meyer ende wy
scepenen vors. dese lettren gheseghelt elc onser met zynen
propren zeghele uuthanghende. Dit was ghedaen int jaer ons
heeren M. IIII c neghen ende viertich , vier daghe in meye.
Toorconden van den welken wy scepenen boven ghenoemt
hebben den seghel van saken der vorn. stede van Denremonde
an dese lettren van vidimus ghedaen hanghen in tjaer ende
dach als boven.
Oorspronkelijk, stuk op perkament, met geschonden
zegel.

LXXV.

L'9 Mei 1487. - I)e meesters der Broederschap van O.-L.-Vrouw in
do kerk van Dendermonde, geld noodig hebbende tot vergrooting
van het O.-L-Vrouwkoor in gemelde kerk, verkoopen aan Jan
Nieuwelant, wonende in de Valk, eene erfelijke rent van 10
schellingen groole 's jaars, welke zij verkregen hadden van Pieter
van Buggenhout.

Wy scepenen van der stede van Denremonde doen te wetene
allen lieden dat voor ons als voor wette commen zyn her
Lauwereys Nieulant, her Cornelis van der Gracht, priesters,

—
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Rop ende Heinric van Steenvliet , op den tyt

nu meesters van onser

van

Vrouwen broederscape in de hoogh-

kercke te Denremonde , ende gaven ons te kennen dat huere
voorsaten
thiene

vercreghen

scellinghen

Pieteren

van

ende ghecocht

grooten

hadden de somme van

erffelyker

Buggenhout , die hy

Denremonde , waeraf
roboracien daer

zy

renten
hadde

jeghen

op de stede van

verzuymt hebben

toe dienende

tsiaers

lettren

van

te doene annexeeme aen

de

den

principalen chartre onder den zeghele

van zaken der vorn.

stede in ghelyken zaken onderhouden,

niet min de vornomde

jeghenwordighe meesters, die omme penninghen te furneerne
openbaren noot hebben,
die

hemlieden

ende te

mids den grooten costen ende lasten

daghelicx toecommen omme

vulcommene de

choore, beghonnen

in

vermeersinghe

de

de

van

vorderinghe

eenen nieuwen

vorn. kercke , daer

onse Vrouwe

inne staet, tot chierheyt ende loove van haer ende derselver
kereken ,
heeren

hebben by consente ,

rade ende

van den capitele ende

thiene scell.

advijse
vorn.

grooten tsiaers erffelic op de stede

monde wel ende
den Valke ,

van ons de

duegndelic

omme

vercocht

die van

nu

Janne

van den
rente

van

van Denre

Nieuwelant in

voortan tallen daghen van

paymente bij hem, zynen hoyrs ende naercommers, optheffene,
onttane ende te ghebruyekene ghelijc zijnen anderen propren
goeden, hem overghevende den vorn. chartere tonser presentie,
daer duere dese onse lettren van roboratien gheinsipert

zijn

met allen den rechte, actiën, theeren ende condicien in den
vorn. chartere begrepen, dits ghesciet omme zekere sommen
van penninghen, dier af hem de vorn. meesters in den name
als boven
vorn.

kenden vernought ende te vullen

Janne

Nieuwelant, ende

betaelt van den

renoncieerden

nemmermeer

'echt daer an theeschene oft thebbene in eenegher manieren,
ten behouf van

den

ende naercommers.
ghedaen

vorn.

Janne

Nieuwelant, zijns

hoyrs

Ende omme dat alle dese dinghen zijn

wettelijc alzoot behoorde, behouden der stede altijts

haei ïecht, naei inhout van den chartere , zoo
scepenen van

Denremonde, ter

gheseghelt metten

hebben wij

bede van partien, dese lettren

zeghele van zaken

der vorn. stede , den
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XXlX ten dach van meye, int jaer XIIII <= zeven ende tachentich.
Oorspronkelijk stuk op perkament, zonder zegel.

LXXVI.

12 Juni 1489. — De aartshertog Maximiliaan verleent aan Margareta
van den Bogaerde, weduwe van Pieter van den Bogaerde, te
Elversele, kwijtschelding eener jaarlijksche rent van een pond
groote, verschuldigd aan Cornelis Roels en dezes echt<renoote
Catharina, weduwe van Marten de Schermere, te Brugge, bij
hem, wegens ongehoorzaamheid, in ongenade gevallen, en dit om
haar de verliezen te vergoeden welke zij geleden heeft ten gevolge
van den oorlog.

Maximilien, par la grace de Dieu, roy des Romains tousiours
auguste, et Philippe par la mesme grace archiducz dAustrice,
ducz de Bourgoingne, de Lothier, de

Brabant, de Lembourg,

de Luxembourg et de Gelres, contes de Flandres, de Thirol,
d'Artois, de Bourgoingne, palatins de Haynau, de Hollande,
de Zeelande, de Namur et de Zuytphen , marquis du Saint
Empire , seigneurs de Frise , de Salins et de Malines , aux
commis de par nous a prendre, saisir, inventorier et mettre
en notre main les biens de noz rebelles et desobeissans subgetz de Flandres et leurs adherens, au premier notre huissier
sergent darmes et a tous autres noz justiciers et officiers ,
ou leurs lieuxtenans qui sur ce seront requis, Salut, savoir
vous faisons que pour aucunement recompenser notre bien
amee Marguerite van den Bogaerde, vefve de feu Pierre van
den Bogaerde ,
Helversele , en

par cidevant demourant en la paroisse de
notre pays de Waze , en notre conté de

Flandres, des pertes et dommaiges par elle euz et soustenuz
a cause de ces presentes guerres et divisions de Flandres, a
icelle Marguerite avons pour ces causes et autres ad ce nous
mouvans donne , quicte et remis , donnons , quictons et re-
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mectons de grace especial par ces presentes une livre de gros
de notre monnoie de Flandres. de rente par elle deue chacun
an a

Cornille

Roels ,

a

cause de

Katerine , vesve de feu

Martin de Schermere. sa femme, sur Ia seignourie de Zombeke, ensemble tous les

arrieraiges qui en sont ou peuvent

estre deues a ceste cause icelle rente et arrieraiges , a
advenuz et escheuz ,

au

moyen

nous

de ce que le dit Cornille

Roels et Katerine sa femme se tiennent

en notre

ville de

Bruges et adherent a nos dits rebelles et desobeissans subgetz,
illecq comme entendu avons, pour oudit cas dicelle rente et
arrieraiges joyr et user par ladite Marguerite et en demourer
quicte et paisible a tousjours, sans ce que aucune chose lui
en soit on

puisse estre demandé ores ne pour temps avenir

en aucune maniere. Si
chascun de vous en son

vous mandons et commundons et a
regard que de

nostre present don

et quictance. selon et par la maniere dicte vous faictes, souffrez et laissiez la dicte Marguerite plainement et paisiblement
joyr

et

user ,

contraignant

cessans

tous

a ce faire et

appartiendra, par

contreditz et
souffrir tous

toutes voyes et

empeschemens en
ceulx et celles quil

manieres

de constrainctes

deues et raisonnables, et par rapfortant ces presentes vidimus
dicelles, fait soubz scel auctentique ou copie collacionnee et
signee par lun de noz secretaires, avec quictance ou certificacion

d'icelle Marguerite , davoir joyr de leffect

de cestes ,

nous voulons vous et tous autres que ce regardera, en estre
tenuz quictes et deschargiez partout ou il appartiendra sans
aucune difficulté. car ainsi nous plaist il. Donné en

nostre

ville de Malines Ie XLJ E jour de juing !an de grace mil CCCC.
quatre vingt et neuf et du

regne de nous roy le quatriesme.

Par le Roy a la relacion du conseil,

DEPERCHES.
Oorspronkelijk stuk op perkament , met geschonden
zegel in rood was.
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LXXVII.
10 April 1493. — Jan Ketele, als voogd zijner zuster Katelijne,
wordt, na de wettelijke pleegvormen, in bezit gesteld van zekere
verpande goederen te Grembergen, ter plaats geheeten de Rode,
de eigenaar verzuimd hebbende de jaarlijksche intresten te kwij
ten.
Wy Pauwels Roels, meyere ende wettelic maendre in de
prochie van Gremberghen in dien tyt, Olivier Roels, Goessen
Spanoghe , mannen van leene ons gheduchs heeren tsinen
huuse ende hove van Denremonde, Olivier Roels, Lanzeloot
van der Beke , Jan van der Beke ende Adriaen van der
Gheylen , scepenen van de voors. prochie ter zelver tyt ,
maken cond ende kennelic allen den ghonen die dese presente
wettelic acte ende kennesse zullen zien oft hooren lesen, dat
commen es voor ons in onse presencie Jan Ketele f s Machiels,
als voocht van Kateline Ketels , zynder zustre , ende heeft
dezelve Jan begheert eenen wetteliken dach up zekere gronden
van leene ende van erven , gheleghen in de prochie van
Gremberghen, gheheeten de Rode, ende dat ter causen van
zestien scellinghen grooten tsiaers ervelike renten , begrepen
in haren wetteliken tsaertre, mencion daeraf makende, welke
wetteliken dach es voor ghewyst ende na gheboden teenen
zekeren daghe in de weke, na den maendach tsheeren moete,
ende daer dach ghedaen den heeren mannen ende scepenen,
ende Janne Ketele, als heesschere, ende voort allen den ghonen
die jeghen zinen heesch zegghen wilden oft doen zegghen,
ende dan staende op zinen eersten dach van wette , ende
dat voor den noene, tot welken wetteliken daghe es commen
de voors. Jan Ketele in hove ende in wette, ende heeft aldaer doen heesschen desen vors. gronden van leene ende van
erven xvj s. gr. tsiaers erffelike rente, van vier jaren tachtere,
zeyde op datter yemant ware die hem betalinghe presen
teerde te doene ende alle wettelike costen tot dien daghe,
hy ware bereet omme dat te ontfane, ende mids dat daer
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nyement en quam die hem betalinghe presenteerde te doene,
zo zeyde hy dat hy dese vors. gronden van leene ende van
erven hadde verwonnen van zinen eersten daghe van wette,
ende aldus heeft
ende den andren
derden dach van
wetteliken derden

de voors. Jan Ketele ghehouden den eenen
dach van wette ende verdaecht op zinen
wette , ende na der noene , tot welken
daghe van wette es commen de vors. Jan

Ketele, ende heeft zinen heesch doen maken also hy boven
verclaerst staet, ende te dien daghe es commen Jan de Drake,
als voocht van Rubben Drake , zyns broeders kinde, ende
heeft hy aldaer dach van berade ende daer oppe tgenachte
verdaecht van dien daghe in xiiij daghen ende na der noene,
ende dien dach omme commende ,

so heeft Jan

Ketele zo

verre ghesproken met Janne den Drake, dat hy te vreden
was ende consenteerde deselve Jan vor mannen ende scepenen dat men de continuatie wysJen souden, also verre alst
hem ende te sinen aencleefde, ende aldus heeft de vors. Jan
Ketele, achtervolgende sinen heessche, versocht an de meyere,
mannen ende scepenen ghemaent te hebbene van den rechte.
De

meyere, na tversouc van Janne Ketele, maende mannen

ende scepenen van den rechte; mannen ende scepenen hem
lieden beraden hebbende, zeyden dat zy wel verstaen hadden
den heesch van Janne Ketele , als voocht van Katheline
Ketels , zynder zustre , op dese voors. gronden van leenen
ende erven ghemaect hadde , ende daerop ghehouden alle
daghen van rechte, naer uutwysen van zinen wetteliken tsaertere;
ende daer binnen allen desen daghen van rechte nyement
commen en es noch te dien daghe en quam, die jeghen den
heesch van den voors. Janne Ketele hadde gheseyt ofte doen
zegghen, ofte de betalinghe presenteerde te doene, ende zy
daer alle wetteliken dach hadden, die hem an dese voors.
gronde van leene ende van erven recht vermeten wilden, so
wysden mannen ende scepenen desen voors. gronden van leene
ende van erven den voors. Janne Ketele , als voocht van
Katheline Ketels, zynder zuster, ende d£t tharen behouf,
wettelic in handen, ende die voors. gronden van leene ende
van

erven paysivelic

te

moghen ghebruycken ghelyc

haren
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andren propren goede ende erve, ghelyckerwys ende in alder
manieren also haren wetteliken tsaertre d'of ghemaect uytwyst
ende verclaerst ,
voirscrevene
wettelic

ende

zonder

fraude.

Ende omme dat

dinghen syn ghedaen
al

wettelic

met

alle dese

ende gheschiet wel ende
maninghen

ende

vonnessen ende daghe van rechte als daertoe behoort

also

vele

ghe

daen te sine ende mids den consente dat daer Jan de Drake
inne dede , als voocht van Rubbene , zijns broeders kinde ,
so hebben wy meyere , mannen ende scepenen

boven ghe-

noemt, ten versoucke van den voors. heesscher, dese presente
wettelike acte ende kennesse gheseghelt elc onser met zinen
propren zeghele uuthanghende, in orcondscepe ende kennesse
der waerheyt. Dit

was ghedaen den tiensten dach van april

naer Paesschen int jaer duust vier hondert drie en negentich.

Oorspronkelijke akte op perkament, met nog vier kleine
zegels in donkergroen was.

LXXVIII.

2 November 1491. — « Hoe dat scepenen van der stede van Dendermonde toebehoort de kennesse ende correctie van den beghynen. »

Verstaen by onser hardde gheduchteghe vrauwe de hertoghinne van' Bourgognen enz., duwagiere van der stadt van
Dendermonde , de

questie

gheroert

int gheestelic hof ende

voor den officiael van onsen heyleghen vader in gode onzen
heere den bisscop van Camerijcke, tusschen den meesterssen
van den begiinhove van der vors. stede ,

ter eender zijde ,

ende die van der wet van der zeiver stede, ter ander, toecommende ter causen van dat de voors. meesterssen hadden
op gheseyt oft ontseyt, een jaer gheduerende, eender Lijsbetten
Mandekens ,

poortersse van der voors.

guyne van den

voors. beguinhove

stede ghezworen be-

haeie woenste int voors.

beguinhof, omme zekere saken hemlieden daertoe porrende ,

—
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ende als correxcie doende aengaende de onheerbaerheyt, alzoë
de meesterssen zegden, dewelcke beghyne als poortersse ende
ondersate van den vors. wet aen hemlieden was beclaghende,
welcke wet daerop heeft willen nemen de kennesse ende ter
causen

van desen

hebben

de vors.

meesterssen

by virtute

van zekeren privilegien, ordonnanchen ende statuten, hemlieden
verleent by onsen vors. heyleghen vader mijnen

vors. heere

van Camerijcke, by den vors. meesterssen ghejmpetreert van
den

vors.

ofïkiael

wekken die

lettre inhibitoriale

van der

vors. wet

by

virtute

verboden was

van den

de kennesse

van der vors. materie, daer jeghen zijlieden hem opposeerden
ende anverden
heeft daerop

dach

om daer

ghehanghen

op

ghehordt te

zijne, ende

de vors. sake jnt gheestelic hof.

miine vors. hardde gheduchte vrauwe allen saken wel overghesien , ende dat de vors. questie qualic voughde tusschen
de vors. partien, ende na dat de vors. partien al jnt langhe
ghehordt hadden gheweest , heeft gheseyt
dat de

vors. van

der

wet

niet en

ende ghedeclareert

behoren te hebbene de

kennesse noch hemlieden te moeyene van der correcxcie ghe
daen ofte te doene by den vors. meesterssen van den beguynen,
woenende jnt vors. beguinhof, aengaende de onheerbaerheyt,
noch van dien daer correcxcie ancleeft, sonder prejudicie van
allen anderen saken, daeraf dat die van der vors. wet gheploghen hebben oft behoiren kennesse te nemene op die van
den vors. beghuynhove, ende daeromme sal stede houden de
vors.

correcxcie ,

behoudelic

dat

de vorseide

beguine haer

vint gheghrevert, zo mach zij huer daerop vorzien jnt vors.
hof van Camerijcke, jeghen de vors. meesterssen, alsoet haer
goet dinct ,

welcke

meesterssen ende allen andren die naer

heurlieden zyn zullen , om te weerne de suspicie, dat soude
moghen ghebueren, bij haet ofte bij nijde, so raedt myn vors.
jn

haer es op dat

eeneghe derghelycker saken ghebuerden, dat

vrouwe

ende bevelt jn alzoe verre alst

jn toecommende

coriecxcie

de meesters van

den vors. beguinhove gheroepen

werdden ende present zijn ende hier mede de vors. questie
ende proces te nyeute ,

ende zullen

scheeden

hove ,

uytten

vors.

4

elcke

aldus de vors.

partien

zijne costen aen hem

—
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selven. Aldus verclaerst ende gheprononchiert by maistre
Bouden de Grospres , ter presencie van onser vors. geduchter vrouwe de hertoghinne van Bourg c ende meer andre van
haeren rade, op den lJ en dach van novembre a° XII1J C XGIIIJ.

Bruynen boek der stad Dendermonde, hl. 109.

LXXIX.

St.-Martensdag 1497. — Andries Kareel en zijne eehtgenoote verkoopen aan 't Begijnhof eene erfelijke rent van 17 grooten
Vlaamsch, bezet op eene stede buiten de Mechelsche poort.

Wij scepenen van der stede van Denremonde doen te wetene
allen lieden dat commen zyn voor ons in persoone Andries
Kareel ende zijn wijf, wettelic bij ons te vooghde ghedaen ,
dewelke hebben wel ende duechdelic vercocht

in

title van

wettelicken vercoopene ende om eene somme van penninghen,
daeraf zy hem hielden content ende ghepaeyt, den meesterssen
van den beghijnhove te Denremonde, ten behouf van der
fermerie van den zeiven
renten siaers, vlaemscher
cours hebben sal binnen
daghen van payementen,

hove , zeventhien grooten erveliker
munten, ende zulke als ganc ende
der stede van Denremonde, tallen
vallende gheheel sente Mertensmesse

int jaer XIIII c achte ende neghentich, over deerste payement,
ende also voort van jare te jare eeuwelic gheduerende, ende
dese xvij grooten erveliker renten sjaers hebben de vercoopers wettelic bezedt ende bepandt op huerlieder stede, met
al hueren toebehoorten , ghestaen ende gheleghen buuten de
Mechelpoorte binnen vryheden , west an Bailluikens stede ,
oost aen Felips Roogmans stede , commende achter an der
kinder Smeets goet, ende vooren an de Heistrate. Ende waert
by also dat de voors. meesterssen, nu wesende oft namaels
worden zullen, te buuten ende onbetaelt waren van ghevallen
paymente of paymenten, so zullen zy moghen verwinnen de

—
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pande voors. by daeghe ende daechs rechte, naer wet, costume
ende usaige van der vors. stede van Denremonde, ende die
verwonnen hebbende , eeuwelic ende ervelic te besittene de
baten ende prouffijten daeraf commende thebbene ende theffene,
zonder yemands wedersegghene ,

ghelyc der fermerie ander

proper goet , ende zonder yemande eenighen deel daeran te
doene , behouvelic een yeghelicx recht , dier voren recht an
hadde, ende alle besprokene vorwaerden ; dies es besprec dat
men dese rente quiten ende aflossen sal moghen, betalende
voor den penninc zestiene wechdraghens, midsgaders de ghevallene rente, in advenande van den jare. Ende om dat alle
dese dinghen zijn ghedaen by alle maninghen ende vonnessen
daertoe behoorende, na de costume van der vors. stede , so
hebben wy scepenen vors.

dese

lettren

gheseghelt

metten

zeghele van zaken der vors. stede van Denremonde, up sehte
Mertensdach, int jaer duust vier hondert zeven ende neghentich.

Oorspronkelijk stuk op perkament , met eenigszins
geschonden zegel in groen was.

LXXX.

6 Maart 1498. — Gillis van Belle, zoon van Gillis, verkoopt aan
Hendrik de Wolf de Bellemansstecle, te Lebbeke, op voorwaarde
er een huis op te bouwen, ter waarde van 20 schellingen groote.

Wy Gillys van den Wynegaerdde, meyer ende wettelic
maender in de prochie van Lebbeke in dien tyt, Arent van
der Hert, Heinric Moens, Daneel Heinricx ende Geert Moens,
scepenen in de voorseyde prochie ten zeiven tyden, doen te
wetene allen denghenen die desen wetteliken tsartere zelen
zien oft horen lesen dat heden voor ons als voor wette
commen es Gillys van Belle, f s Gillis, ende heeft daer ver
kent ende verlydt dat hy

heeft vercocht

ende daer af hem

heeft onthuyt ende ontherft van ziinder stede, gheheeten Bel-
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iemans stede . ende

—-

es ghestaen ende

gheleghen achter

kerke van Lebbeke, commende oost tseghen
aldaer men gaet tOppijc
strate, aldaer men rijdt
voorseyde

stede

weert , ende west tseghen tsheeren
te

Merchtem weert , ende te deser

es wettelic toe

Heinric de Wolf ,

commen so

datte behoort

metter conditiën ende voorwaerdden van

goede gherechter commescap , dat dezelve
aldaer als

de

den voetwech,

Heinric de Wolf

doen voor meyer ende scepenen

heeft ende belooft

op dese

voors. stede

wettelic

Gillis

van

belooft
Belle ,

ziinen hoire ende nacommers , eeuwelic ende arffelic te besettene, ende heeft besedt wettelic twee scellinghen grote tsiaers
arffelic ; voort moet
met eenen

Heinric

de Wolf

dese stede behuysen

huyse, weert zijnde twintich scellinghen gr., niet

min , ende mach

altoos dese voorseyde stede beteren, maer

niet argheren, noch thuys van den gronde doen, noch laten
doen ; ende dese voors. twee scell. grote arffelic zelen vallen
jarelicx te betalene te kerssavonde, waeraf den eersten pacht
vallen sal te kerssavonde int
neghen ende

jaer

neghentigh, ende

duyst vier hondert ende

also

voort

van

jare te jare

vervolghende, eeuwelic ende arffelic gheduerende; ende dese
voors. stede

es

ghehouden

van

Gillis van

Bueghem , ende

van deser voors. stede heeft Heinric de Wolf wettelike op
dracht ghedaen ende tot eenen zeker ghestelt, na de costume
van der

prochien

Gillis van

van Lebbeke, ende

Belle, zyn hoirs oft

dese conditie op dat

nacommers cause hebbende ,

in de tijden ghebrec hadden van ghevallene pacht oft paymente, so mach de zelve besitter der renten, cause hebbende,
zyn handt wettelic slaen aen dese voorzeyde stede, also die
ghestaen ende gheleghen es, ende dan die zelve stede bewettighen

by

daghe ende by daechs rechte, na de costume der

voorseyde prochien, dezelve pant met al zijnder toebehoorten
over tgebrec van betalinghen moghen wettelic af verwinnen,
verwonnen hebbende, noten, ploten, berghen, dalen, vromen
ende

ontvromen, ende andersints

daer

met

doen, eeuwelic

ende arffelic, ghelyc met zinen anderen properen goede, ten
ware dat

de voorseyde Heinric de Wolf, zijn

commers, cause hebbende, quamen

oirs oft na

binnen den drie wetteliken

—
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uut doen ende vuldaden den zeiven

Gillis van Belle, zinen hoirs oft nacommers, cause hebbende,
alle tghebreck ende achterstel van desen twee scell. gr. tsiaers,
met alle wetteliken costen daer
ghedaen souden

ane clevende ,

die daer op

moghen zijn van voren tot achter ; ende van

desen commescap es den heer ghenouch ghedaen van zinen
coope ende ons

meyer

ende

scepenen

van onsen

rechte ,

ende alle dese dinghen ziin ghedaen ende ghesciet wel ende
wettelic, met alle kerckgbeboden, maninghen, vonnessen ende
wijsdomme die daer toe behooren ghedaen

te zine, na recht,

wet, costume ende usaige der voors. prochien. Ende omme
dat alle dese dinghen aldus voor ons ghedaen souden bliven
goet

vast ende van weerdde

ende wel ghehouden in alder

manieren , so dattet voorscreven es ,

so

hebben wy meyer

ende scepenen boven ghenoempt, ter bede ende nerensten versouke van beede partien, desen

wetteliken tsartre

elc onser met zinen properen zeghele
hanghende.

hier ane

bezeghelt
onder uut-

Dit was ghedaen als men screef duyst vier hondert

XCVIII, den Vl e n dach

van maerte.

Oorspronkelijk stuk op perkament, met nog vier kleine
zegels in groen was.

LXXXI.

15 Janir-iri 149?. — De meesters en de meesteressen van 't Begijnhof
vfircijnzen den grooten en den kleinen Ost'iof, te Lebbeke, ten
voordeele van Jan Wouters, alias Stroedeckers, mits 3 schellingen
groote 's jaars.

Wy Gillys van den Wyngaerde, meyer ende wettelic maender
in de

prochie van

Damrae,

Lebbeke in

dien tijt ,

Gillys van

Henric Moens, Joos de Permentier ende

den

Danneel

—

lemans stede .

ende

1 $2

—-

es ghestaen ende

gheteghen achter

kerke van Lebbeke, commende oost tseghen
aldaer men gaet tOppijc
strate, aldaer men rijdt
voorseyde

stede

te

Merchtem weert , ende te deser
commen so

datte behoort

metter conditiën ende voorwaerdden van

goede gherechter commescap , dat dezelve
aldaer als

den voetwech,

weert , ende west tseghen tsheeren

es wettelic toe

Heinde de Wolf ,

de

Heinric de Wolf

doen voor meyer ende scepenen

heeft ende belooft

op dese

voors. stede

ziinen hoire ende nacommers ,

wettelic

Gillis

belooft

van Belle ,

eeuwelic ende arffelic te be-

settene, ende heeft besedt wettelic twee scellinghen grote tsiaers
arffelic; voort moet

Heinric

de Wolf

dese stede behuysen

met eenen huyse, weert zijnde twintich scellingheti gr., niet
min , ende mach

altoos dese voorseyde stede beteren, maer

niet argheren, noch thuys van den gronde doen, noch laten
doen ; ende dese voors. twee scell. grote arffelic zelen vallen
jarelicx te betalene te kerssavonde, waeraf den eersten pacht
vallen sal te kerssavonde int
neghen ende

jaer

neghentigh, ende

duyst vier hondert ende

also

voort

van

jare te jare

vervolghende, eeuwelic ende arffelic gheduerende; ende dese
voors. stede

es ghehouden

van Gillis van

Bueghem , ende

van deser voors. stede heeft Heinric de Wolf wettelike op
dracht ghedaen ende tot eenen zeker ghestelt, na de costume
van der

prochien

Gillis van

van Lebbeke, ende

Belle, zyn hoirs oft

dese conditie op dat

nacommers cause hebbende ,

in de tijden ghebrec hadden van ghevallene pacht oft paymente, so mach

de zelve besitter der renten, cause hebbende,

zyn handt wettelic slaen aen dese voorzeyde stede, also die
ghestaen ende gheleghen es, ende dan die zelve stede bewettighen

by

daghe ende by daechs rechte, na de costume der

voorseyde prochien, dezelve pant met al zijnder toebehoorten
over tgebrec van betalinghen moghen wettelic af verwinnen,
verwonnen hebbende, noten, ploten, berghen, dalen, vromen
ende

ontvromen, ende andersints

ende arffelic, ghelyc
ware dat

daer

met

doen, eeuwelic

met zinen anderen properen goede, ten

de voorseyde Heinric de Wolf, zijn

commers, cause hebbende, quamen

oirs oft na

binnen den drie wetteliken

—
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ghenachten ende wilden uut doen ende vuldaden den zelven
Gillis van Belle, zinen hoirs oft nacommers, cause hebbende,
alle tghebreck ende achterstel van desen twee scell. gr. tsiaers,
met alle wetteliken costen daer ane clevende , die daer op
ghedaen souden moghen zijn van voren tot achter ; ende van
desen commescap es den heer ghenouch ghedaen van zinen
coope ende ons meyer ende scepenen van onsen rechte ,
ende alle dese dinghen ziin ghedaen ende ghesciet wel ende
wettelic, met alle kerckgheboden, maninghen, vonnessen ende
wijsdomme die daer toe behooren ghedaen te zine, na recht,
wet, costutne ende usaige der voors. prochien. Ende omme
dat alle dese dinghen aldus voor ons ghedaen souden bliven
goet vast ende van weerdde ende wel ghehouden in alder
manieren , so dattet voorscreven es , so hebben wy meyer
ende scepenen boven ghenoempt, ter bede ende nerensten versouke van 'oeede partien, desen

wetteliken tsartre

bezeghelt

elc onser met zinen properen zeghele hier ane onder uuthanghende. Dit was ghedaen als men screef duyst vier hondert
XCVIII, den Vl e n dach

van maerte.

Oorspronkelijk stuk op perkament, met nog vier kloino
zegels in groen was.

LXXXI.

15 Janu-iri 1493. — De meesters en de meesteressen van 't Begijnhof
vfireijnzen den grooten en den kleinen Ostl:of, te Lebbeke, ten
voordeele van Jan Wouters, alias Stroedeckers, mits 3 schellingen
groote 's jaars.

Wy Gillys van den Wyngaerde, meyer ende wettelic maender
in de prochie van Lebbeke in dien tijt , Gillys van den
Damme, Henric Moens, Joos de Permentier ende Danneel

—
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Heinricx, scepenen in die voorseyde prochie ten zeiven tiden,
doen te wetene allen den ghenen die desen wetteliken chartre
zelen sien oft hooren lesen , dat heden voor ons als voor
wette comen siin Zegher Spot ende meester Joos Smalants,
midsgaders jouffrouwe Margriete tsHertoghen ende jouffrouwe
Johanne van Varenberghe, als meesters ende meesterssen van
den bagghinhove te Denremonde, ende hebben daer deselve
vorenghenoemde personen tsamen verkent ende verliidt dat
si

hebben vercocht

ende uutghegheven op

eenen arffeliken

chyns Janne Wouters, alias Stroedeckers, om hem, sinen hoirs
ende nacommers, eeuwelic ende arffelic te ghebruyckene ende
te besittene, den grooten Osthof ende den cleenen Osthof,
groot siinde tsamen een half buender , letter min oft letter
meer, gheleghen in de prochie van Lebbeke, in de Vochelt,
commende aen een straetkin van ane eene steenen pale tot
aen tsheeren strate, also verre als den voorseyden gront ginc,
ende datte om drie scellinghen groote arffeliker renten tsiaers
ende kerckelike rente, vallende jaerlicx te kerssavonde, waer
af deerste jaer vallen ende verschinen sal te kerssavonde int
jaer duust vier hondert ende neghen ende neghentich , ende
also voort van jare te jare, eeuwelic ende arffelic ghedurende,
altoos tot behouf van den zeiven baghinhove , ende dezelve
Jan Wouters heeft dese drie scellinghen gr. arffelic veronderpant met eenen dachwande lants, gheleghen op de Ketels
heye, commende metten eenen hende aen der hoyren Pennemans blocxputte , ende metten anderen hende jeghen Jans
van der Meere lant , ende op ditte vors. dachwant lants
heeft de heere van den lande jarelicx een derden deel van
eenen vate coorene heerelike rente, ende voort heeft dezelve
Jan Wouters wettelic besedt ente te hemwaert ghenomen,
eeuwelic ende arffelic, den heere van den lande te betalene
jarelicx, in minderinghen van der heerliker renten die uut
den gheheelen goede gaet, den baghinhove van Denremonde
toebehoorende, twee gr. tsiaers, ende van desen voorseyden
halven buunder lants uutghegheven wettelic van den baghinen
ende insghelicx van den dachwande, datte Jan Wouters heeft
ghestelt tonderpande, heeft dezelve Jan Wouters wettelic op-

—
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dracht, ghedaen voor meyer ende scepenen van Lebbeke, na
de costume, ende

tot eenen zeker ghestelt,

tot

behouf van

dese comerscap, metter conditiën ende voorwaerden opdat de
besitters van deser arffeliker renten in toecommende tyden
ghebrec hadde van betalinghen van ghevallene pachte oft
paymenten , so moghen dezelve meesterssen van den voorseyden baghynhove, oft de bringher van desen tsarter, goede
cause ende

actie

hebbende ,

haerlieder

hant slaen wettelic

aen desen voorseyden pant ende onderpant, ende van den
zeiven pant ende onderpant bewettighen by daghe ende by
daechs rechte, na de costume der prochien van Lebbeke ,
ende dan denzelven zeker, met al siinder toebehoorten, over
tghebrec van

betalinghen

moghen

wettelic

verwinnen, ver

wonnen hebbende , noten , ploten , berghen , dalen , vromen
ende ontvromen ende andersints daer wet doen, eeuwelic
ende arffelic, ghelyc also doen met haerlieder anderen properen
goede, ten ware dat dezelve Jan Wouters, syn hoir oft siin
nacommers, quamen, goede cause ende actie hebbende, binnen
den drie wetteliken ghenachten ende wilden uut doen ende
uut daden den zeiven meesterssen van den baghiinhove oft
anderen, cause hebbende, alle tghebrec ende achterstellinghe
van desen drie scellingen gr. arffelic, met alle wetteliken
costen daer an clevende, die daer op ghedaen souden moghen
siin van voren tot achter ; ende van desen voorseyder comersscap es den heere ghenouch ghedaen van zinen coope ende
ons meyer ende scepenen van onsen rechte , ende alle dese
dinghen siin ghedaen ende ghesciet wel ende wettelic ende
al wettelic met alle kerckgheboden , maninghen , vonnessen
ende wijsdommen, die daertoe behooren ghedaen te zine, na
recht, wet, costume ende usaige derzelver prochien van Leb
beke. Ende om dat alle dese dinghen aldus voor ons
ghedaen souden bliven goet, vaste ende van weerdden ende
wel ghehouden , in alder manieren, also datte voorscreven
es , so

hebben wy

meyer ende scepenen boven ghenoempt,

ter bede ende nerensters versouke

van beide partien, desen

wetteliken tsarter bezeghelt, elc onser met sinen properen
zeghele hierane onder uutnanghende , dits aldus ghedaen int

—
jaer

ons

liefs
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heeren als

men

screef dusent

vier

hondert

achte ende neghentich, den vyftiensten dach van louwe.

Oorspronkelijk stuk op perkament . mot vijf kleine
zegels in groen was.

LXXXII.

19 November 1493' — Vercijnzing van een half bunder en 17 roeden
land, buiten de Mechelsche poort, door de voogden van Elisabeth
van der Eertbrugghe, dochter van Daneel. aan Pieter Rogman,
mits 8 schellingen 8 penningen groote en op voorwaarde er een
huis op te bouwen, ter waarde van 2 pond gr.

Wy

scepenen

van

wetene allen lieden
commen

zyn

der stede
dat

Gheert

hedent

van

Goossins, als vooghden

der

van

van

Denremonde

voor

ons

als

Eertbrugghe

doen te

voor wette

ende

Olivier

Lysbetten van der Eertbrugghe,

f a Daneels, dewelke hebben uytghegheven in erfliken cheynse
Pieter

Rogman

een

stic

lants, groot

een

alfbunder

zeventhien roeden , gheleghen buuter Mechelpoorte ,
vryhede ,

noortwaert an den heerwech

ende
binnen

ende oostwaert ghe-

paelt an Jan Boms land, ende metter lancxter zyde an svors.
Lysbettes goed commende, ende dat voor de somme van acht
scell. acht penn. grooten, ende dies moet

de voors. Pietre

den voors. pandt betren met eenen huuse daerop te stellene,
weert

zynde

voors. lande

ter somme

van twee ponden grooten ; vuyten

gaet jaerlicx zes miten sonder

meer , vallende

jaerlicx geheel over deerste payement op den XIX e n dach van
november int jaer duust IIII
ende also

voort

van

duerende ,

ende

waert

erflicke

rente

in

c

ende neghen ende neghentich,

jare te jare, eeuwelic ende erflic gheby also dat de

toecommende

tyden

besittere
ghebrec

der vors.
hadde

van

betalinghe van ghevallene payemente oft paymenten'', zo zal
hy oft de brengher deser lettren, cause hebbende, zyn hand
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moghen slaen wetteleke an den vors. pand boven verclaerst.
dit bewetteghende by daghe ende by daechs rechte,
costume deser

stede, ende

over

tghebrec

van

naer de

betalinghen

erflic verwinnen verwonnen hebbende, noten, ploten, berghen,
dalen . vromen ende ontvromen
doen ghelyc

met zinen

ende

anderssir.ts daermede

andren propren

goede ,

behouden

een yeghelycx rechte diert voren recht an hadde. Ende omme
dat alle dese dinghen ziin ghedaen ende ghepasseert wettelic
alsoot

behoorde,

naer wet, costume

ende usaige

der

vors.

stede van Denremonde , so hebben wy scepenen boven ghenoemt
der

dese

vors.

lettren

stede

ghezegheldt

hier

an

metten

zeghele

van saken

uuthanghende, op den XIXen van

novembre int jaer duust IIII

c

ende neghen ende neghentich.

Oorspronkelijk stuk op perkament, met geschonden
zegel.

LXXXIII.

8 Januari 1503. — Mangeling van goed tusschen M' Joos Nieulant
en de meesteressen van 't Begijnhof.

Wy

Gillis

van

den

Wyngaerde ,

maendere jn de prochie van Lebbeke,

meyere

ende

wettelic

Mr Heinric van den

Damme, Arent van der Hert, Galant Nieulant ende Joes de
Keersmakere, mannen van leene myns gheduchts heeren van
den

huuse

ende

allen lieden dat

hove
hedent

ghecompareert zyn
over

een zijde ,

van

Denremonde ,

voir

ons als

doen te

voir

wetene

heere ende hof

Meester Joes Nieulant, over hem zeiven,

ende

joncvr.

Margriete

sHertoghen

ende

Margriete Arendts, meesterssen van den beghinhove van deistede van

Denremonde, mitsgaders Joost van

lieder momboir,

Eckene, haer-

jn den name van den voors. beghiinhove ,

ter andre zyde, vertoghende ende zegghende de voors. partien
hoe dat zekere manghelinghe van lande tusschen hemlieden
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ghedaen was by octroye, oic consente ende wille van onsen
eerweerdighen heere den bisschop van Camerycke, te wetene
van eenen meerssche, gheheeten sKeysersmeersch, groot zynde
drie dachwanden oft daer omtrent , leen zynde , ghehouden
van den goede te Meerssche, gheleghen jn de voors. prochie
van Lebbeke , jnne ende neflens de goedinghen van den
voors. beghinhove , op

desen tyt den

voors. meester Joose

toebehoorende , ende van eenen bunder winnents lants , oft
daer omtrent, leen zynde, ghehouden van den voors. huuse
ende hove van Denremonde, gheleghen jn de voors. prochie van
Lebbeke, jn twee sticken, op thoghe Rot ende op tNederrot,
op desen tyt den voors. beghinhove toebehoirende , jn der
manieren dat tvoors. beghiinhof van nu voortane eeuwelic
ende erffelic ghedurende soide hebben , possesseren ende
ghebruycken over haerlieder proper erffelic goet den voors.
meersch, ende de voors. meester Joes tvoors. winnende landt,
ghelyc ende jn der manieren dat over beede zyden dat ghestaen ende gheleghen es, met alzulcken laste ende dienste als
van ouden tyden ghecostumeert, achtervolghende den wekken
de voors. Meester Joes hem heeft wettelic onthuut, onterft
ende ontleent van den voors. zynen meerssche , met alme
ende met monde, alsoot behoorde, ende de voors. meesterssen,
jn den name van den voors. beghinhove, zynder wettelic jn
gheghift , gheerft ende verleent, met alle solempniteiten van
rechte daertoe behoorende , naer wet , costume ende usaige
van den voors. hove. Ende hieraf es den heere voldaen van
den relieve, ende ons meyere ende mannen voors. van onsen
rechte. In kennesse der waerhede zo hebben wy meyere
ende mannen voors., ten versoucke van partien, over beeede
zyden, desen chartre gheseghelt elc onser met onsen propren
zeghele uuthanghende, den achtstcn dach van lauwe jnt jaer
duust vyf hondert ende drie.

Oorspronkelijk stuk op perkament, met vijf nog goed
bewaarde zegels.
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LXXXIV.

14 November 1503. — Opdracht eener rent aan 't Begijnhof door de
begijn Elisabeth van der Eertbrugghe, dochter van Daneel.

Wy scepenen van der stede van Denremonde doen te
wetene allen lieden dat op den dach van hedent voor ons
comen es ,

als voir

wette ,

joncvrauwe

Lysbette

van der

Eertbrugghe , fllia Daneels , beghine , dewelcke hadde eenen
chaertre van der somme van acht scellinghe acht penninghen
grooten erfiicken cheynse ende renten , tandren tyden by
haren vooghden Pietre Rogman uytghegheven op een stic
lands , groot een alf bundre ende zeventien roeden , ghele
ghen binnen der Mechelpoorte , binnen vryheden , vallende
jaerlics gheheel op den XlXen dach van novembre , ghelyct
claerlicker blyken mach by den jnhoudene van den zeiven
chaertre , deur dewelke dese onse lettren gheroboreert ende
gheinfixeert zyn ,

ende

want dezelve

joncvrouwe

Lysbette

meer behouft ende van nooden es om haer onderhout ende
lyftocht dan soe jaerlicx jncomende heeft , so heeft dezelve
joncvrouwe Lysbette, by haren vryen dancke ende moetwille,
als wel beraden ende haer selfs wesende, uyt alle voochdien
wel ende deuchdelic op ghedreghen , ghetransporteert ende
over ghegheven den voorn, chaertre ende rente boven ghescreven, den meesterssen

van

den

beghinhove binnen deser

voorn, stede , tot behouf van den selven godshuuse , omme
die van nu voortan daer of by hemlieden ende denzelven
godshuuse nu ende teeuwelicken daghen daeraf te ghebruyckene,
op theffene ende tontfane ghelyc den andren propren goede,
den zeiven godshuuse toebehoorende, met allen den rechte ,
cause, actie ende afwinninghe als den voorn, chaertre jnhout
ende verclaerst, mids dat jn recompensen van desen dezelve
meestersse haer wel ende deuchdelic beset . bewyst ende
gheypotequeert hebben op al tgoed van denselven godshuuse
toebehoorende , de somme

van

zestien

scellinghen

grooten

lyfrenten, tharen live, also langhe als zy leven zal, ende niet
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langhere, ghelyc

den

ende ghepasscert

voir

joncvr.

jnhouden ende verclaersen, wel

Lijsbette,

wettelicken

dat de acht penningen grooten
gaende uyten voorn,

chaertre, daeraf

gronde

Ende omme

verstaende

van

Pieter Rogmans , zonder
wel

ende wettelic naer rechte , wet, costume en usaige van

der

stede , so

alle dese

recompensie hebben
ghedaen

vors.

dat

zeiver

bliven staende voir de renten,

dat dezelve joncvrauwe Lvsbette daeraf
zal.

ghemaect

ons, ter bewaerenesse van der

hebben

wy

dinghen

zyn

scepenen voors.

dese

letteren

ghedaen zeghelen metten zeghele van zaken der voorn, stede
op

den

XlIIJsten

dach

van

novembre

jnt

jaer

duust vyf

hondert ende drie.

Oorspronkelijk stuk op perkament, met het zegel der
stad Dendermonde.

LXXXV.

27 November 1504. — Testament van den priester Walter Bundele,
kapelaan der kapelnij, gesticht aan het altaar der H. Maria-Magdalena, in de collegiale kerk van O. L.-Vrouw, te Dendermonde.

In

nomine

Domini

amen.

Presentis

publici

instrument!

serie cunctis pateat evidenter et sit notum quod anno ejusdem
domini millesimo

quingentesimo

quarto , indictione septima

mensis Novembris die vicesima septima, pontificatus sanctissimi in Christo patris et domini nostri, domini Julii, divina
próvidentia pape secundi, anno primo, coram testibus et me
notario publico infrascripto ad hoe vocatis specialiter et rogatis
constitutus providus vir dominus Walterus Bundele, presbiter
capellanus perpetue capellanie site et 1'undate ad altare beate
Marie

Magdalene

mondensi ,

in collegiata

ecclesia beate

Marie Tenre-

Cameracensis diocesis , sane attendens quod ple-

rumque egritudinis vehementia corporalis consuevit a rationis
tramite

hominis

mentem

avertere ,

adeo

quod

nedum de

—
temporalibus verum
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etiam de se ipso seu anime sue salute

quispiam disponere non meminit, sed dum animus evacuatur
doloribus ,

salubrius ultime

voluntatis

judicium

disponitur.

Idcirco prefatus dominus Walterus dante Dei dono mente et
corpore sospes sensuumque suorum bene compos, anime sue
saluti per suorum bonorum dispositionem consulere volens ,
ex bona deliberatione suam

testamentum ejusque

voluntatem de bonis suis sibi a
et formam

Deo

extremam

concessis , in

subsequentem fecit et ordinavit.

modum

Inprimis

igitur

idem dominus Walterus revocans, cassans et annullans omnia
alia testamenta

quovismodo seu

expressione verborum

per

sub

eum

quecumque forma aut

ante data

presentis publici

instrumenti facta seu ordinata, animam suam Deo omnipotenti
illius crealori, qui eam ex nichilo creavit ejusque gloriosissime
matri virgini Marie cum electis

Dei, ac corpus suum eccle-

siastice sepulture quam elegit apud altare beate

Magdalene

humiliter et devote commendavit ; et quia Deo non
victime

de

pecore

placent

alieno ,

dictus

dominus

testator

quod omnia et singula sua

debita

liquida ,

in quibus ipse

tempore sui decessus eut
injusta

si qua

obligatus ,

voluit

exsolvantur , «ac

fuerint aut sub eo reperiantur , ante

bona
omnia

illis quorum intererit restituantur. Et insuper exequias suas
funerales ad discretionem executorum

presentis sui testamenti

subscriptorum cum consilio suorum amicorum honesto modo
sine et absque pompositate

fieri.

Et de

promptioribus suis

bonis per eum relinquendis inde satisfieri voluit et mandavit.
Item testator dari et distribui voluit cuilibet pauperi in die
exequiarum

album panem tanti

executores testamenti

sui

pretii

discrete

et

valoris sicut

ordinabunt.

Item

ipsi

voluit

fieri pro anime sue salute tricenarium XXXta diebus coïrtiniiis
post decessum suum candelis immolatoriis ut moris est. Similiter
septimarium tricenarium et anniversarium quodlibet suo tempore
voluit inscribi ad simplicem obitum seu anniversarium pro sue
suorumque
dicta

parentum

ecclesia

proclamari

et

benefactorum

Tenremondensi

ulterius

animarum salute in
idem

in confraternitatibus sequentibus ,

Marie ecclesie Tenremondensis ,

testator

voluit

videlicet beate

Magdalene ecclesie ejusdem,
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Marie porte aggeris Birgitte, Marie beghinagii Johannis ad
passagium ,

Blasii

ad

portam

lapideam ,

Sancti Spiritus ,

Hildewardi et Christiane, nigrarum sororum et Nicolai sunt
simul XI et cuilibet satisfieri ut moris est. Item legat tribus
hospitalibus opidi Tenremondensis videlicet ad portam aggeris,
ad portam lapideam et Johannis Evangeliste ad passagium ,
douini sancti Spiritus et monasterio sancte Brigitte ejusdem
opidi cuilibet duos solidos

gr.

semel.

Ecclesie de Vlassen-

brouck quatuor solidos gr. semel. Incluse ad sanctum Egidium
hujus opidi sex grossos semel. Consequenter prefatus dominus
testator vult et

mandat fieri

pro sua suorumque parentum

animabus perpetuis temporibus anniversarium cum certis additionibus

in

choabitur

post

ecclesia

beghinagii

obitum

Quintine

Francisci Hasaert , filii
extunc

inantea

Tenremondensis quod inSbundels

sororis

sue

et

Elizabeth Sbundels, nepotis sui. Et

singulis annis , idem

anniversarium fiet

et

celebrabitur perpetuo in hunc modum, videlicet die precedente
diem hujusmodi anniversarii

vigilie

cum

novem lectionibus

ac die sequente missa de requiem ;

pro

cujusquidem anni

versarii fundatione et dote testator dat et legat atque transportat dicte ecclesie Beghinaghii seu illius rectricibus quinque
solidos grossos hereditarii redditus contenti in littera scabinali
hujus opidi

Tenremondensis ,

decem

solidos

grossos similis

redditus quam fundator habet ad et supra officium pannirasorum et

panniextensorum ejusdem opidi in

vulghari nun-

cupatorum droeghsceerers ende laken reekers, de quo redditu
curatus pro tempore qui missam anniversarii in summo altari
ac vigilias et post missam psalmos miserere et de profundis
cum suffragiis et collecta dicere habebit, annis singulis quinque
grossos , custos tres ,
luminariis tres

custrix duos ,

grossos

et quilibet respective

habebit

summa ad XIII grossos ,
quinque

sol.

gr.

et fabrica pro

vino et

singulis annis in promptu habebunt

Inde

et

recipiet ;

residuum vero
medietatem

verum

ascendit

hujusmodi redditur

scilicet

XXIII gr. cum

medio testator in prebendis elemosinariis pauperibus beguinis
per rectrices nominandas

ipso die

peracto, et aliam medietatem

anniversarii

illius officio

in cena domini unacum mandato

'
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quod eodem die fundatum est , annis singulis perpetuo post
decessum dictorum Quintine et
peribus

Francisci exlunc inantea pau-

beguinis nominandis ut premittitur , in pecunia seu

panibus ad beneplacitum dictarum rectricum distribui
et mandavit et reliquos
obitum dictorum

quinque solidos

dicti

Quintine et Francisci pauperibus

beguinis

in infirmaria pauperum ejusdem beghinagii degentibus
ditarie accrescere voluit , ipsumque redditum totalem
solidorum ,

testator post obitum suum

voluit

redditus post
heredecem

prefatis Quintine

et

Francisco in elemosinam quoad vixerint equaliter per eos et
eorum superstitem recipiendum et levandum, et post obitum
amborum ad usum pretactum cedere
litteram

scabinalem

ejusdem

et advenire voluit , ac

redditus

ad

manus

dictarum

rectricum tradi et deliberari quequidem rectrices extunc pretactam fundationem prosequi

et

annis

singulis cuilibet pro

suo interesse satisfacere in promptu tenebuntur. Insuper prefatus testator vult quod dicti Quintina et Franciscus, quamdiu
vixerint in humanis , habebunt seu possidebunt equaliter et
eorum

supeustes habebit

quam

testator inhabitat

der

possidebit

domum

cum fundo

situatam inter domos Danielis van

Hasselt

et Johannis

domo

retro apud

parva

et

Ligneus

in

cimeterium

vico ecclesie unacum
in opposito sanctuarii

cum fundis et pertinenciis suis exque cedem domus

magna

et parva cum fundis post mortem ipsorum Quintine et Fran
cisci prefate capellanie sancte Marie Magdalene ecclesie collegiate beate Marie Tenremondensis cedent et inantea perpetuo
manebunt. Quare testator rogat possessores ejusdem capellanie
qui pro tempore erunt quatenus pro sua suorumque parentum
animabus ad

Deum preces suas fundere voluit. Deinde sepe-

dictus testator attendans ac recognoscens se predem habuisse
et recepisse a Gudula van der Minnen
ac

ave Francisci

vitalis

redditus

tres

libras

duorum

gr.

matre dicte Quintine

venientes ex

dequitatione

saccorum bladorum ypotbecatas et

assignatas in Gremberge dicte Gudule pertinentes , ad quem
redditum dictis Quintine et Francisco successio competebat,
tarnen occasione

ac intuitu

quos et quod ipsa Quintina

plurimorum laborum

et servicii

testatori multis annis impendit
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et fecit domum suam tideliter gubernans et illius onera supportans , eidem Quintine ülie sue et ipsi Francisco , Dei et
pietatis intuitu , insimul et equaliter dedit et legavit omnia
et singula bona sua mobilia quecumque et qualiacumque ,
tam in domo sua quam alibi recipienda , omniaque et sin
gula credita que legatarii a debitoribus recipient et levabunt,
salvo quod iidem legatarii debita que erant ante egritudinem
suam ex qua morietur solvent. Sed ad solvenda alia debita
in egritudine sua ex qua decedet et post obitum suum contrahenda, eosdem legatarios non vult, nee intendit obligare ,
proviso etiam si dicti legatarii decesserint , seu alter eorum
decesserit sine legittimo herede superstite, quod premissa legata
taliter decedentia accrescent heredibus testatoris. Insuper testator
dat confraternitati Marie ecclesie Tenremondensis duos renenses aureos. Item quatuor capellanis confratribus suis qui corpus
suum mortuum ad ecclesiam et inde ad sepulcrum portabunt,
duodficim grossos. Vult etiam dictus dominus testator quod
dicta Quintina et Elizabeth filie

sue quelibet earum habebit

et tenebit redditum vitalem , in quo quelibet nominatur , de
quo redditu idem testator asseruit eisdem suis filiabus transportem fecisse. Idem testator vult quod Daniël Naets , tilius
Geordini , recipiet et sub eo tenebit partem bonorum quorumcumque prefato Francisco Hasaert ex presenti testamento
advenientium bonaque hujusmodi in profectum ejusdem Francisci dispensabit.
bonorum suorum

Residuum vero omnium et singulorum
per et post eum recipiendorum expensis

exequiarum suarum funeralium ac legatorum hujusmodi testamentum excrescentium , ipse testator cedere et advenire vult
heredibus suis , per ipsos jure hereditario habendum et possidendum. Et ut eo melius presens testamentum cum contentis
in eodem ad preoptatum effectum deduci possit et debeat ,
prelibatus testator fecit et ordinavit ejusdem sui testament!
executores providos viros dominos magistrum Johannem Soys,
Petrum Penneman presbiteros confratres suos ecclesie Ten
remondensis capelanos et prefatum Danielem Naets, dons et
concedens cis plenam potestatem statim post obitum suum
omnia et singula sua bona quecumque ac qualiacumque per

—

165

—

eum relinquenda apprehendendi eadem bona vendendi, alienandi
et ypothecandi. Aliasque et alia de hujusmodi bonis ad
completionem premissorum libere disponendi , faciendi et
dicendi expensis eorumdem bonorum, et legavit cuilibet eorutn
pro laboribus suis quinque solidos grossos , proviso quod si
quid gravitatis aut questionis in hujusmodi executionis exercitio
emerserit , quod omnia expensa bonorum per testatorem
relinquendorum fiant et prosequantur. Preterea voluit idem
testator si contingeret aliquem ex heredibus aut alium presenti
testamento contravenire in aliquo , quod ille penam decem
marcharum argenti incurrat elemosine reverendissimi domini
Cameracensis si committatur applicandarum presenti testamento
in suo robore permansuro. Et insuper prefatus dominus tes
tator

reservavit sibi

potestatem

presens suum testamentum

revocandi, cassandi , augendi , diminuendi ac alias inde dis
ponendi quamdiu superstes fuerit et vixerit in hac vita , de
et super quibus omnibus premissis , idem dominus testator
petiit et consensiit fieri atque tradi sibi et interesse habentibus a me notario publico subnominato unum aut plura
instrumenta in publica ac rr.eliori forma extendi. Acta fuerunt
hec in ecclesia beate Marie Tenremondensis Cameracensis
diocesis sub anno, indictione, mense, die et pontificatu pretactis , presentibus providis viris dominis Laurencio Boele ,
canonico, et Marco Lauwers , capellano , dicte ecclesie Ten
remondensis presbiteris, Cameracensis diocesis lestibus ad ipsa
vocatis specialiter et rogatis.
Et quia ego Martinus de Cousbrouck presbiter Cameracensis
diocesis publicus apostolica et imperiali auctoritatibus notarius,
premissis omnibus et singulis dum in modum fierent et agerentur pretactum , unacum prenominatis testibus presens in
tertui , eaque sic fieri , vidi , scivi et audivi. Idcirco hoe
presens publicum instrumentum manu mea propria exinde
fideliter conscripsi et in hanc publicam formam redegi signaque
ac nomine meis solitis signavi et subscripsi in fide premissorum
requisitus.
Notaiiëele akte op perkament, met het naammerk van Mar
ien van Cousbrouck, priester en apostolischen notaris.
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LXXXVI.

30 September 1505. — Uitspraak van Philip den Schoone in een
geschil tusschen de Brigittinen en de Begijnen van Dendermonde,
nopens eenen waterloop, in gemeenschap met den Dender.

Philippes, par la grace de Dieu, roy de Castille, de Laon,
de Grenade etc. Au premier notre huissier ou sergent darmes
sur ce requis , salut. Receu avons lumble supplicacion des
pouvres religieuses, abbesse, pater et couvent du cloistre de
sainte

Marientrone que Ion

dit sainte Brigitte ,

de 1'ordre

saint Salveur, soubz la regie de saint Augustin , scitué en
notre ville de Tenremonde , contenant comme aupres dudit
cloistre ayt dancienneté eu et a encores ung commun conduit
et cours deaue que Ion dit

waterlop , venant

hors de la

riviere de la Dendre , passant dun coste contre le pourpris
de beguinage dudit Tenremonde , par lequel cours deaue
lesdits supplians et les autres voisins ont accoustumé de faire
conduire et mener par navires et autrement leurs vivres et
necessitez et de ce sont jceux supplians et leurs predecesseurs
en bonne et paisible possession et saisine, que nul ne les a
peu ne den peult ne doit en ce troubler ne empeschier ,
et ce le contraire a este fait ilz en ont este reparez et leur
droit congneu, desquelz droiz, possession et saisine et autres
declares plus a plain en temps et en lieu , lesdits supplians
et leurs predecesseurs dont ilz ont cause joyr et user de
tel et si longtamps quil nest memoire du contraire , au
moins par tamps souffisant et vaillable pour bonne possession
et saisine avoir acquise, la garder et retenir publiquement ,
notoirement et par les derreniers ans et exploix au veu et
sceu desdits du beguinage de Tenremonde et de tous autres
quil lont volu veoir et savoir, se non obstant les maitresses
et proviseurs dicellui beguinage ou autres se sont permis
nagaires, mesmement puis un an et pour enca avancez defait et de len voulente indeue de faire mectre ung drayboom
et clousure fremee en certain lieu ou dit couvent et en ung
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autre lieu et icellui conduit aucunes ataches de bois en leau
afin de par ce empeschier iceulz suplians a y povoir passer
et faire conduire leurs dits vivres et necessitez en troublant
et empeschant par ce les dits suplians en leurs dites an
ciennes possessions et saisine a tort, sans cause indeuement
et de nouvel , sans de ce les avoir voulu reparer ne leur
rendre les dommaiges et interestz que a ceste cause ilz ont
eu et soustenu, eulz sur ce pluisieurs fois sommez et requis,
comme les suplians dient, requerans sur ce provision, Pour
ce est il que nous les choses dessus dictes considerees, vous
mandons et commettons par ces presentes que sil vous appert
des dictes possessions, ensamble dudict trouble et empeschement tel que dessus , en ce cas a Ia requeste des diets
supplians appelez par devant vous les dictes maitresses et
proviseurs dudict beguinage de Teniemonde et autres , ce
mestier est a
brief jour et
tieux, et illee
ou procureur

estre et comparoir par devant vous a certain
heure que leur declarerez sur le lieu contempmaintenez et gardez de par nous iceulz suplians
pour eulz en leurs dictes possessions et saisines,

dicelles les faitez plainement et paisivelement joyr et user ,
en faisanl expres commandement de par nous ausdictes mai
tresses et proviseurs dudict beguinage de Tenremonde et
autre quil appartiendra que incontinent et sans delay ils
reparent et hostent ledict trouble et empeschement et le
mectent ou facent mectre en premier estat et deu , rendent
et restituent ausdicts suplians tous leurs domaiges et interestz
et se portent de plus leur faire telz ou semblable troubles et
empeschemens. en les contraignant a ce realment et de fait
et par toutes autres voyes et manieres de contraintes deues
et raisonnables , et en cas dopposition , reffuz ou delay la
chose contemptieuse en cas de nouvellite prinse et mise en
nostre main, comme souveraine et soubz icelle regie et restablissement prealablement fait realment et de fait, tel et ainsi
quil appartiendra, adjournez les opposans , reffusans ou delayans a comparoir a certain et competent jour par devant
nos amez et feaulx les president et gens de nostre chambre
de conseil en Flandres, pour dire les causes de leur oppo-
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sition, reffuz ou delay, reprandre proceder et veoir ordonner
comme de raison, en certiffiant souffisamment audit jour les
diets de nostre conseil en Flandres de ce que fait en aurez,
ausquelz

nous

mandons

que

aux

parties icelles ouyes ilz

facent et administrent bon brief droit, raison et justice , car
ainsi nous plait il , non obstant quelz conques lettres subreptices, impeltrees ou a impeltrer a ce contraires. Donne en
nostre ville de Malines soubz nostre scel dont avons use
jusques ores le derrenier jour de septembre lan de grace mil
cincq eens et cincq, et de notre regne le premier.
Par le Roy, a la relacion du conseil.
Haulz , nobles et puissans mes tres honourez et doubtez
seigneurs les president et autres messeigneurs du noble con
seil du Roy de Castille, de Leon, de Grenade etc, ordonnés
en Flandres, votre humble serviteur Gerardon Assart, huissier
darmes, honneur, service et reverence, mes diets tres honourez
et doubtez seigneurs, plaise vous savoir que par la virtu du
mandement des quelles ceste copie est escrypt selon leur
forme et teneur et que apres . . . et lecture par moy
faictez iceulz maistresses et proviseurs dudict beguinaige ilz
ont rendu pour opposant, ausquels je en signay jour a estre
et comparoir a certoin et competent jour le XXVlII e jour
de novembre a° XV c cincq, le choir president, a estre aux
hostelz aulz nobles et puissans seigeurs, ce que dit est vous
certifie se estre vray , tesmoing mon signe manuel cy mis
an et jour dessus dict.
G. ASSAERT.

Eventijdig afschrift op papier. — In den rand der eerste
bladzijde leest men : Dit raeht Sint Brigitten ende het
beg gijnhof, hebben overeengekomen.
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LXXXVII.

16 Maart 1507. — Deprioren de kloosterlingen der O. L.-Vrouw
broeders te Gent verkoopen aan het Begijnhof te Dendermonde
een zaai en broekland te Moerzeke.

Wij broeder Pieter van der Beke prioer, Broeder Pauwels
van Beke jubileus, Broeder Jheronimus van der Fonteynen,
supprioer , Broeder Jan Cools claviers , Broeder Bouwen
Bocaert, procurator, ende voort alle tghemeene couvent van
onser liever Vrouwen broeders in Ghendt, kennen ende lyden
by desen onsen letteren dat wy wel ende wettelijc vercocht
hebben joncvrou Amelberghen Volkerix , meestersse van den
beghiinhove te Dendermonde, al alsulken grondt van zaeylande
ende van brouclande als onsen vorn. couvente in tiden ver
leden toe es commen uuter name van broeder Jan de Ruutere,
onsen medebroedere, ende ooc een achtendeel wylen by onsen
convente daertoe ghecocht, alsoe de vors. paertceelen ghestaen
ende gheleghen ziin in de prochye van Moezeke ende toet
den daghe van den vercoepene ghemeene ende onverdeelt
gheleghen

hebbende

tusschen

tvors.

beghiinhof

ende

ons

vorn. couvent, ende datte voor een zekere somme van pen
ninghen, daeraf wy ons kennen wel vernought ende dueghdelijc betaelt. Ende in kennessen van al desen hebber, wij
dese presente letteren beseghelt met onsen ghemeenen zeghele
hier onder uuthanghende. Actum int jaer ons heeren duust
vijf hondert ende sevene ,

den

sestiensten dagh in

Maerte

voor Paesschen.
Oorspronkelijk stuk op perkament, met geschonden
zegel.
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LXXXVIII.

30 April 1510. — Vonnis, verleend door den officiaal van Kamerijk,
te Brussel, in zake der meesteressen van 't Begijnhof te Dender
monde, tegen Hector van Varenberghe , proviseerder van het
O.-L.-Vrouwgasthuis ter Dijk poort, nopens de nalatenschap van
Geertrude sConinex.

Officialis Cameracensis Bruxelle residens omnibus presbiteris,
curatis et non curatis , ac notariis publicis dyocesis Camecensis salutem in Domino. Pro parte rectricum beguinagii
opidi Tenremondensis necnon infirmarie pauperum ejusdem
fuit nobis cum querela expositum et significalum quod quondam
Gerdrudis Sconincx tempore quo vixit begina dicti beguinagii
existens turn propter ejus senium turn alias in membris
debilitata et depauperata, se ipsam sustinere non volens multis
annis continuis usque ipsius mortem inclusive, de elemosinis
pauperum dicte infirmarie sustentata et educata fuit et licet
ex antiqua et ultra memoriam hominum in dicte beghinagio
observata consuetudine dum tales pauperes et debiles begine
elemosinis pauperum dicte infirmarie sustentantur et educantur
et quam cito usum elemosinarum hujusmodi acceptant, ipso
facto omnia et singula eorum bona mobilia et immobilia, si
que habeant , ad infirmariam dicti beguinagii perpetue et
hereditarie spectent et pertineant spectare que et pertinere
dinoscantur, sic et taliter quod tales begine debiles, infirme
seu pauperes postquam elemosinas pauperum ibidem acceptaverint , regimen et administrationem bonorum suorum hu
jusmodi, si que sint, minime habeant nee de bonis hujusmodi
aliquomodo disponere seu illa alienare, vendere , ypothecare
seu gravari non possunt, quin ymo rectrices ejusdem infirmarie
regimen seu administrationem bonorum hujusmodi semper
habere consueverunt et habent ; hiisque attentis quod dictum
domistadium cum suis pertinentiis sita in parrochia de Gremberghen opt Sant ad prefatam quondam Gertrudem tempore
quo dictam infirmariam intravit et elemosinis pauperum quibus
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usque

mortem

spectans

et

suam

pertinens

l

7

l

sustentata
ad

—

et

dictam

educata

est acceptant ,

infirmariam

perpetue

et

hereditarie spectaverit et pertinuerit spectareque et pertinere
debeat minimeque propterea liceat dictis exponentibus quominus
dictum domistadium cutn suis pertinentiis apprehendere illoque
libere uti , frui et gaudere possent et valerent impedire ,
molestare seu perturbare.

Nichilominus quidam

Hector van

Varenberghe magister seu provisor hospitalis beate Marie ad
portam aggeris dicti opidi Tenremondensis et eo nomine
premissa sciens et ea ignorare non volens illisque non obstantibus sub umbra et colore ac in vim certa donationis
inter vivos coram notario et testibus per dictam quondam
Gertrudem tempore quo ipsa bonis et elemosinis pauperum
dicte infirmarie sustentata fuit de facto et nulliter ad opus
pauperum dicti hospitalis facte et passate supranominatas
exponentes quominus dictum domistadium cum suis pertinentiis
libere apprehendere , illoque uti , frui et gaudere possint et
valeant de facto irnpedit , moleslat et perturbat ac super
domistadio hujusmodi pro

novem grossis Flandrie annue et

hereditarie in vim pretacte dispositionis seu donationis inter
vivos desuper habendum et recipiendum per justiciam laycalem
dicti loei de Gremberghen laycalis prosecutionis fecit, nitens
et presumens per eandem justiciam laycalem hujusmodi novem
grossos Flandrie annue et hereditarie sibi ad opus dicti
hospitalis ad et supra dictum domistadium cum suis pertinentiis
in vim dicte donationis que de jure nulla et invalida est
ypothecari et assignari facere in anime sue periculum diclarum exponentium dampnum, lesionem et gravamen ; supplicaverunt quod nobis eapropter dicti exponentes quatenus eis
super premissis de optimo juris remedio providere dignaremur
et vellemus. Nos vero attendentes difficultatem questionis sive
materie hujusmodi super viribus vel non viribus dicte asserte
dispositionis seu donationis inter vivos existere , illamque
pauperes Christi ab utraque parte quorum nos nedum de
jure virum ex antiqua consuetudine judices et conservatores
sumus , concernere huic est quod vobis omnibus et singulis
supradictis firmiter et districte percipimus, mandamus quatenus
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diligenter auctoritate nostra ordinaria sub penis , expensis et
quadraginta marcharum argenti mediatim illustrissimo principi
domino

nostro domino Karolo

principi

Argovie ,

Cecillie ,

Castelle, Legionis, archiduci Austrie, duci Burgundie , Brabantie

et elemosine

nostri

domini episcopi

candarum

et

reverendi

in Christo

Cameracensis

solvendarum

patris et domini

si commitanter

moneatur

et

requiratur

applidictum

Hectorem van Varenberghe provisorem dicti hospitalis et eo
nomine omnesque alios et singulos sibi adherentes vobis per
latorem presentium
erit

requisitus

nominandum de

quosque

presentium

quibus

opus

tenere et

fuerit et

monemus

et

requirimus quatenus infra viginti quatuor horarum spacium
post monitionem et requisitionem hujusmodi eis factas immediate

sequentium

quarum

horarum

octo pro primo ,

octo

pro secundo et reliquas octo horas pro tercio et peremptorio
termino

ac monitione

canonica

eisdem

assignamus

et

vos

assignatis, de et a prosecutione laycali et impedimentis super
dicto domistadio ad fines

pretactos factis et inceptis cessent

penitus et desistant ac prefate exponentes ad opus pauperum
dicte infirmarie domistadium pretactum cum suis pertinentiis
libere

habere et

apprehendere

illoque uti ,

frui et gaudere

sinant et permittant et inquantum in vim pretacte dispositionis
seu donationis aliquod jus sive

actionem ad et super dictis

bonis nomia dicti hospitalis habere pretendant illud et illam
coram nobis judice in ea parte competente intentent et prosequantur realiter et cum effectu.

Alioqum ipse sic monitus

et monitioni hujusmodi non parens termino monitionis elapso
excommunicabimus et penam pecuniariam pretactam incurrisse
et incedisse declarabimus

nisi dicti sic moniti causam alle-

gare

cur

voluerint

efficacem

ad premissa

facienda minime

teneantur quominus se pretenderint citatos ipsos peremptorie
Bruxelle coram nobis ad

feriam

presentium

contra prefatas exponentes causem

nominandum

certam

vobis per latorem

hujusmodi oppositionis allegationis et ostensionis ac juris super
premissis quantum debuerint pariter cum insinuatione debita
et consueta inhibemus nichilominus diligenter auctoritate nostra
predicta sub penis pretactis modo

premisso si committantur

—
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et solvendis dictis sic monitis

et citatis necnon

legislatoribus de Grembergen omnibusque aliis et singulis tam
laycalibus justiciariis quam personis de quibus opus fuerit et
erit ï'equisiti ne de citatione, lite, causa et inhibitione hujusraodi

coram nobis judiciisque pendentibus aliquid attemptent

seu innovent, committent indicent statuant in aliquo vi procedant seu quicumque faciant aut lieri procurent per se alium
seu alios directe vel indirecte quovisque sit colore vel ingenio
quod sit

vel esse possit

in nostre

prejudicium ac dictarum
lesionem et gravamen
conscribatis.

jurisdictionis ecclesiastice

exponentium dampnum , injuriam ,

et

quod inde feceritis

Datum anno

domini

millesimo

nobis lideliter
quingentesimo

decimo die ultima mensis aprilis.

Oorspronkelijk stuk op perkament , met geschonden
zegel. — Op den rug: Dit es eenen brief tsegen de
meesters van der Dicporte ende de meesterssen van
eenen ghescille.

LXXXIX.

12 Maart 1513 — Vercijnzing van een stukje land te St.-Gillis, door
de meesters en de meesteressen van 't Begijnhof, aan Jan Breem
en dezes echtgenoote Geertruide Verhol'stadt , mits 16 grooten
's jaars.

Wy Joris Moortgat, meyere ende wettelic maendere jn de
prochie van

Belle ende

Moor , Andries van den
scepenen ter selver tvt
kenlic alle

den ghenen

Zwyveke ,

Jan Moortgat , Jan de

Keere ende Melchior de Backere ,

jn de vors. prochie, doen cont ende
die desen

wettelyken tzatere zullen

sien oft horen lesen, dat commen syn vor ons als vor wette
Hendric van Steenvliet ende Lieven

Heechout, als meesters

van den beghinhove, ende jouffr. Johanne Sdryvers ende Katelyne van

Bogaerde , als meesterssen, hebben daer vor ons

verkent ende

verlyt als

dat

zy

hebben

uut ghegheven een
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sticxken lants in eenen erfelyken tseyse, Janne Breeme ende
Ghertruyt Verhofstat , syn wettelic wyf, gheleghen binnen
der prochie van St. Gillys , om sestien gr. tsiaers erfelic ,
ligghende oest der strate vor tSruwen stede, aen deen zyde
der kinder tSruwen lant , over bende Jan Boels lant , ende
es besprec ende vorwaerde dat Jan Breeme den vors. gront moet
behuysen, weert synde twee lib. gr., ende dit vors. goet hebben
de meesiers ende meesterssen vors. opghedreghen jn sheeren han
den, ende Jan Breeme ende sijn wettelic wyf . . . . synder wet
telic toecommen met alle maninghe ende wysdomme daertoe
behoren ghedaen te syne, naer recht, wet, costume ende usaige
van der vors. prochie, ende waert by also dat Jan vors., hy oft
siin hoors oft siine nacommers in nacommenden tyde, waren in
ghebreke van te betalene de xvj gr. tsiaers erielic vors., so souden
moghen commen de meesters oft meesterssen die nu syn oft namaels wesen sullen, oft bringher deser lettere, goede cause ende
actie hebbende, ende slacn wettelic haer hant aen den vorn.
gront metten t
siin, ende verwinnen

also die ghestaen ende gheleghen sal
verwonnen hebbende moghen noten ,

ploten, berghen, dalen, vromen, ontvromen als haer eyghen
proper goet, oft het en ware dat yement quame ende dade
ghenouch van den principale ende alle wettelijke costen daer
an clevende , ende dat by daghe en sdaechs rechte , naer
recht, wet, costume ende usage van der vors. prochie. Ende
omme dat alle dees dinghen siin ghesciet wel ende wettelic,
sonder fraude oft erghen list , met alle maninghen van my
meyere ende wysdomme van ons scepenen ende met al datter
metten rechte sculdich es toete ghesciene , ende den heere
ghenouch ghedaen van den coope, ons meyere ende scepenen
van onsen rechte, so hebben wy meyere ende scepenen vors.,
uut versoucke van partyen over beede syden, desen jeghenwoordeghen wettelyken tzatere gheseghelt elc onser met onsen prope
ren seghele hier an uuthanghende. In kennessen der waerheyt dit
was ghedaen jnt jaer ons heeren duyst vyf hondert ende dertiene
den XII en dach in merte.
Oorspronkelijk stuk op perkament, met nog drie, ge
deeltelijk geschonden, zegels.
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xc.
12 Maart 1513. — Vercijnzing van een stuk land te St.-Gillis, in
voordeel van Jan Joos en zijne vrouw Katelijne tSruwen, mits 16
grooten 's jaars. Zelfde voorwaarden als onder N° LXXXIX. —
- Dit was ghedaen jnt jaer ons heeren duyst vyf hondert endo
dertiene, den xn' D dach in merte ».
Oorspronkelijk stuk op perkaraeut, met vijf geschonden
zegels.

XCI.
23 September 1516. - Kwijtbrief eener som van 288 pond parisis,
verschuldigd aan don koning, wegens de door het Begijnhof nieuw
gekochte goederen.
Je Nicaise Hanneton, commis de par le roy des Espaignes
et notre S r archiduc dAustrice, duc de Bourgoingne , conté
de Flandres etc. a la recepte des deniers venans et procedans
des appoinctemens et fïnances tauxees

a son proffit par les

commissaires par lui ordonnez a cause des nouveaux acquestz
fais

par

enca ,

les gens

deglise en

confesse avoir receu

Flandres depuis quarante ans

des

maistresse ,

gouverneurs et

receveur du beguinage, scitue en la ville de Tenremonde, la
somme de deux eens quatre vingtz huit livres par., du pris de
vingt gros monnoie de Flandres la livre, a cause de semblable
somme en quoy elles ont estees tauxees par les diets commissaires
pour les acquestz par elles faictes ledict temps durant, dont
elles nont lettres dadmortissement, lesquelles elles seront tenus
dobtenir

du roy nostre

dict

seigneur

et en faire

apparoir

en la chambre des comptes a Lille , de laquelle somme de
ij

c

iiij

IX

viij L. p. ded. monnoie je suis content, tesmoing

mes seel et scing manuel cy mis le XIIJ e jour de septembre
lan mil cincq eens et seize.
Oorspronkelijk stuk op perkament, geteekend : HANNET.
en voorzien met dezes zegel in rood was.
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XCII.

28 Mei 1516. — Lodewijk van Xivele en zijne vrouw Joanna de
Decker, dochter van Pieter, stellen eenen nieuwen pand tot verze
kering eener rent van 4 schellingen groote 's jaars, ten voordeele
van 't Begijnhof.

Wij scepenen van der stede van Denremonde doen te wetene
allen lieden dat voor ons commen ende gheeompareert zijn
Loys van Nivele ende Jhanne sDeekers, fa Pieters, zijn wvf,
dewelcke zeyden ende verclaersden dat zijlieden tanderen tyden
wel ende duechdelijc vereoeht hebben een huus ende erve
alzo dat ghestaen ende gheleghen es binnen dese stede, ghenoemt den diepen Kelder, welc voors. huus ende erve van
ouden tyden belast es gheweest met vier schellinghe grooten
tsiaers, ervelijc , den beghijnen van Denremonde , naer uutwijsene van huerlieden rentboucken , daer in dat ghescreven
staet, te wetene in den den ouden rentbouc, in daten duust
drie hondert een ende tsestich : Item Gillis Scrivaels vier
scellinghe grooten, te meye, op zijn huus ende erve, neven
Pierneelen huus ende erve an de eene zvde , ende neven
M. Grieten Scrinemakers huus eude erve an de ander zijde,
ende jeghens de beghijnen poorte, ende in huerlieden nieuwen
rentbouc staet dezelve rente 00c gheschreven in der manieren
hier naer volghende : Item Pieter de Deckere op zijn huus
ende erve was te vooren zijn vaders, an deen zijde Heindriecx
Serarens huus ende erve ende an dander zijde Pieter Nachtegaels huus ende erve, te meye vier scell. grooten , welcke
voorn, ervelijcke rente van vier schellinghen grooten tsiaers
de voorn. Loys ende zijn wijf ten daghe van hedent, bij
consente ende ghedooghe van Heindric van Staenvliet ende
Jan van Leeuwerghem , metgaders joncvrouwe Jhanne van
Varenberghe ende joncvrouwe Katelijne van den Bossche ,
meesters ende meesterssen van den voors. beghijnen ende van
huerl. goede , verandert ende die bij maninghen van den
amman deser stede ende wijsdomme van ons scepenen, wettelijc
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op ghedreghen, veraltereert, gheassigneert, bepandt ende gheypotiqueert hebben op een ander huus ende erve , hemlieden
toebehoorende , alzo dat ghestaen ende gheleghen es binnen
deser voors. stede van Denremonde , op de Diefstrate an
deen zijde, oost tusschen ende neffens thuus ende erve ghenaemt Zwijnken, ende west thuus ende erve van Olivier de
Bloc, omme van nu voorts by den voors. beghynen of huerl.
gouverneurs jaerlycx jn de voors. maent van meye op t voors.
huus ende erve op de Diefstrate theffene ende ontfane de
voors. ervelijcke rente van vier schellinghen grooten tsiaers,
eeuwelijc ende ervelijc gheduerende , zonder dat de voors.
Loys van Munte of zijn huusvrouwe, of ooc yemant anders,
in toecommenden tijden de voors. rente zullen moghen quyten
of aflossen in eenegher manieren , nemaer zal dezelve rente
bliven staende ende jaerlycx betaelt worden by den bezitters
van denzelven huuse, eeuwelyc ende ervelyc gheduerende, als
oude ende ervelycke rente niet te quyten, ende want Jacop
van Berlar dit voorn, huus ende erve bezitten ende gehebruycken moet zyn leefdaghe lanc gheduerende, zonder eeneghen last van dese voors. rente , zo beloven dezelve Loys
ende zyn wyf dese vier schellinghe grooten alzo langhe als
de voorn. Jacop leven zal elcx jaers ten voorn, daghe wel
ende duechdelyc

te betalen

ghereeden penninghen ,

uuter

handt ende

met

goeden

daerin verbindende haere persoonen

ende al huer goet , present ende toecommende , ende naer
toverlijden van den voorn. Jacop van Berlar zo zal dezelve
rente cours hebben ende eeuwelyc ende ervelyc bliven staende
op tzelve huus ende erve, zo voors. es, consenterende dezelve
Loys ende zyn wyf, over hemlieden ende huer naercommers,
dat

bij ghebrek

van betalinghen van dese rente de voors.

beghijnen of huerl. gouverneurs, of die de rente dan toebehooren zal, zullen moghen verwinnen by daghe ende daechs
rechte tvoorn. huus ende erve, daer op nu de voorn, rente
wettelyc gheypotiquiert es , ende dat verwonnen hebbende
tzelve aenveerden ende ghebruycken eeuwelyc ende ervelyc ghe
duerende, als ende ghelyc huerl. ander propren goede ende naer
de costume deser stede, midts desen zo hebben de voors. meesters
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ende meesterssen ende jn den name als boven wettelyc ontlast
ende ontsleghen tvoorn. huus ende erve, ghenaemt den diepen
Kelder, ende de bezitters van dien nu ende teeuwighen daghen
van de voors. ervelycke rente van vier schellinghen grooten tsiaers.
Ende want alle dese dinghen wel ende wettelijc ghedaen zijn ende
behouden 00c elcx rechte, die van te vooren eenich recht an
hadden , so hebben wij scepenen van Denremonde boven
ghenoemt dese letteren ter beede van partyen ghedaen zeghelen metten zeghele van zaken der voorn, stede hieronder
uuthanghende. Dit was ghedaen den acht ende twintichsten
dach van meye jnt jaer ons heeren duust vyf hondert ende
zestiene.

Oorspronkelijk stuk op perkament, geteekend : BOELE.
— Het zegel ontbreekt.

XCIII.

18 September 1524. — De deken en de gezwoornen van 't Brouwers
ambacht te Dendermonde verkoopen aan 't Begijnhof eene jaarlijksche reut van 20 schellingen grooto.

Wij

scepenen

van

der

stede

van

Denremonde doen

te

wetene allen lieden dat commen zyn voir ons als voir wette
Gheert van Onnobe, als deken, Inghelbert uuten Eechoute,
Jan Herman ende Gillijs Temmerman, filius Cornelys, ghezworenen van den ambochte van den brouwers, binder stede
van Denremonde, up den tyt van nu , ende mitsgaders oic
zekere goede mannen doende ende wesende van den zeiven
ambochte, kenden wel ende duechdelic vercocht hebbende jn
tytele van wettighen vercoope jouffrou Jhanne van Varenberghe ende Katheline Bosch, als gouverneurs ende meesterssen
van den beghinove ende tot behouf ende proffyte van der
fermerien ende goidshuuse van den vorn. beghynove binnen
der vorn. stede , de somme van twintich scellinghen groten
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tsiaers erflike rente, Vlaemscher munten, ende zulc ghelt als
cours ende ganck hebben zal

binder stede

Denremonde, tallen daghen van

ende lande van

paiementen, welke twintich

scelhnghen groten tsiaers erflike rente kennen datse de vorn.
meesterssen ghecocht hebben
reeden

penninghen ,

jeghens ons , met hueren ghe-

die wij kennen dair af duechdelic ont-

fanghen hebbende ende bekeert jn den orbore van den vorn.
ambochte, ende welke vorn. xx s. gr. tsjaeis erflic wij deken
ende ghezwornen vorn.
den

deken

ende

beloven over ons

ghezwornen

lieden

ende over

des selfs ambochte ,

die

oic

naermaels wordden sullen, jn goeder trouwen ende by desen
letteren van nu voort an den vorn. meesterssen, nu wesende
ende naermaels commen sullen, ofte oick den bringher deser
letteren, cause ende actie daer toe hebbende, ofte
vidimus

onder den seghel autentijck ,

betaelne ten laste van

den

op den achtiensten dach

vors. ambochte, gheel

van

van den

jaerlicx duechdelic te

september duust

vallende

vyf hondert

vyf en twintich eerstcommende , ende alzoe voort van jaere
te jaere, eeuwelic ende erflic gheduerende.

Dese vors. rente

es vercocht by advise ende wel wetene van den ghemeenen
ghesellen, doende tselve ambocht ; ende waert by alzoe dat
de vorn. deken ende ghezwornen, nu ofte naermaels wesende,
jn ghebreke waeren van

betaelne de vors. erflike rente der

vorseyden fermerien ende goidshuuse, den dach van paiemente
ghevallen ende xiiij daghe overleden zynde . maninghe ghedaen hebbende an een van de vors. ghezworne, nu wesende
ofte werdden zullen, ter presentie van twee poorters binnen
Denremonde, soe sullen de vorn.

meesterssen ofte de bringher

deser letteren theeren moghen legghen ter kennessen van twee
scepenen binnen Denremonde wesende, vertheerende xiiij daghe
lanc ten laste

van

den vorn. ambochte, alle daghe op elc

paiement vier grooten

munte voirscreven, ende de xiiij daghe

omme commende ende gheteert hebbende , ende niet betaelt
zynde, soe zullen de besitters

der vors. erfliker

rente ver-

moghen te 'ghiften den officier ofte officiers van Denremonde
in de vorn. theere van alsoe vele alst hem believen sal ende
by den vors. officier gheghift in de vors. theere, doen vanghen
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een van den vors. ghezwornen, nu zynde of namaels werdden
sullen , dien

heml. best belieft ,

alzoe ghevanghen wort

ende

tbaerl.

en sal de ghone die

versoucke

uuter vanghenisse

deser stede niet moghen scheeden voir dat de zelve bezitters
der rente

vulcomelic betaelt

syn

sullen

van

alle

ghevalne

renten, theeren ende andre costen, dair omme gheresen, onghemindert
vorn.

der

deken ,

principaler

rente ,

ghezworne , over

renunchierende

hunl. ende

die

by den
naermaels

werdden sullen ende over tghemeen ambochte van alle saecken
ende voortstellen die beletten mochte den beloften ende ver
bande vorser, in eenigher manieren.

Dies es

bespreek

ende

voirwaerde dat men dese vorn. erflike rente sal moghen lossen
ende quyten omme den penninck achttiene, ende de ghevalne
rente in advenante van den
twee scéll. gr.
scepenen

In

boven

zeghele van

jaere ende voir den brief betaelt

kennessen der waerheit

ghenoemt

dese

saecken der vorn

letteren

soe

hebben wij

gheseghelt

stede van

metten

Denremonde , op

den achtiensten dach van september int jaer vyfthien hondert
vierentwintich.
Oorspronkelijk stuk op perkament, geteekend: STEGHEN,
en voorzien van het zegel van zaken der stad Dendermonde.

XCIV.
Ï5 November 1524. — Bartelaieus Volekin en zijne echtgenoote
Maria Coucke verkoopen aan hunne riicht, de begijn Cornelia
Scots, eene jaarlijksche erfelijke rent van 4 schellingen groote,
ten behoeve van 't H.-Geesthuis in 't B.'gijnhof.
Wij scepenen van der stede van Denremonde doen te wetene allen lieden dat
in persoone

commen zyn voir ons als voir wette

Bertelmeus Volekin, f s Gillijs, ende Marie Coucx,

f a Jans, zijn wettelic wyf, dewelke kenden wel ende duechdelic vercocht hebbende jouffrouw Cornelien Scots, haerlieder
nichten

beghine ,

de somme van

tsiaers, erffelike renten, Vlaemscher

vier

scellinghen

munten, ende dat

grooten
omme

•
—
een somme

van

i8i

penninghen ,

—
lopende

tot

neghen

ponden

grooten, die zy lieden dair af kennen ontfaen hebbende ende
heml. ghejont ende haerer nichten daer met beghift, dewelke
penninghen commen zyn van haren bloede ende naeste vrien
den ,

te wetene

de

zeven

ponden

grooten

ende

die

vier

scellinghen grooten van wylen Willem Taccoen, onsen grootheere , ende svoors. Marien

Coucx houde grootheere . dair

Willem de Bundele tanderen tyde last af ghehadt heeft ende
staen

in

scepenenbouc

ghelrocken van

Denremonde ,

ende

oic zom van duechdelike personen ende vrienden, omme die
te emploierne in aelmoesnen, thaerer belieften, mids welken
de voorn.

Bertelmeus Volekin ende Marie Coucx, zyn vorn.

wyf, thaerer begheerten beloeft hebben dese vorn. vier scel
linghen grooten tsiaers te betaelne, ende sulc ghelt als cours
ende

ganck hebben sal

tallen daghen

coorenhuus te Denremonde , ende
personen int helich gheesthuus

van

dat

paiementen

int

tot behouf van den

van den achtersten couvente,

naest der fermerien gheleghen van den beghynove binder stede
van

Denremonde, ende dat omme dezelve personen potaege

ende licht mede te coopen, begheerende oick dat men heml.
die sal
van

betaelen ende besorghen binnen der vrien

Denremonde ,

jaermerct

zonder daer af te zine in ghebreke hier

inne, verbindende heml. de vorn. Bertelmeus Volekin, Marie
Coucx

ende

oic

haerl.

heerlike executie , dair

hoirs

ende

naercommers

ende

op

af deerste paiement vallende jaerlicx

gheel den vyf en twintichsten dach

van

november

int jaer

duust vyf hondert vyf en twintich eerstcommende , ende alzoe voort van jaere te jaere, erflic gheduerende, ende hebben
de vorn.

vercoopers

oic de

tsiaers erflic gheassigneert

vorn. vier

scellinghen grooten

ende wettelic bepandt op al haer

recht present ende deel present ende toecommende, dat heml.
verstorven es by

den overlyden van

haerl. moeder ende te

versterven staet van Gillis Volekin, zynen vader, in de huusen
ende

erve

staende

met hueren toebehoorten , daer hy inne woent ,

buuten

der

Dicpoorte, over deen zyde ghehuust de

weduwe ende hoirs van Janne Vrancx, ende over dander zyde
thuus ende erve van

wijlen Marie van Cotthem, ende achter
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waert commende an den w . . . berch ende oick an delsstraetken, omme waert by alzoe dat de vorn. vercoopers , huerl.
hoirs ofte naercommers , ofte de bringher deser letteren ,
cause ende actie dair toe hebbende, te buyten ende jaerlicx
niet betaelt en waeren van eenighe ghevalne paiemente ofte
paiemente, soe sal men dair voiren de vorn. assignatie ende
we . . . . sedt dair voiren moghen af winnen by daghe ende
daechs rechte , naer de costume van der vorn. stede van
Denremonde, verwonnen hebbende euwelic ende erflic besitten ende ghebruycken, de proffiten dair af commende opheffen
ende ontfanghen , zonder yements wederzegghen , behouden
een yeghelicx recht ; dies es voirwaerde ende bespreek dat
men dese erflike rente zal moghen lossen ende quyten ende
daer af betalen alsulke vorn. somme van neghen ponden
grooten, als zylieden daer af ontfanghen hebben, met alle
ghevalne renten, in advenante ende naer rate van tyde, ende
voir desen wettelicken tsaertre oic betalen twee scellinghen
zes penninghen grooten. Ende es oic vorwaerde dat indien
de vorn. Marie Coucx haer nichte storve ende zonder gherecht hoir van haeren lichame commende achter te laten ,
dat de vorn. penninghen ende somme van neghen ponden
grooten wederomme gheheest ende ontfanghen zullen worden
van den eersten ende ghereetsten goede achter haer blivende,
ende dat de vorn. meesterssen ende gouverneurs van den
beghinove wederomme gheemployeert ende andere rente omme
ghecocht zal worden len proffyte van den vorn. goidshuse
ende couvente, ende nerghens toe hel, zonder fraude. Ende
omme dat alle dese dinghen zyn ghedaen wettelic met opdrachte zoe dat behoort , by maninghe ende vonnesse ende
al datter toe behoirt ghedaen te zine by den rechte , soe
hebben wy scepenen vorn. dese letteren ghezeghelt metten
zeghele van saeken der vorn. stede, op den

XXV E N

dach van

november int jaer vyfthien hondert vier en twintich.

Oorspronkelijk stuk op perkament, geteekend: STEGHEN,
en met het geschonden zegel van zaken der stad Dendermonde.
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xcv.
]529. — Joos Veldeman, PieU-r Veldeman, Jati Veldeman, Pieter
van MacheU, Joris van der Asselt en hunne zuster de begijn verkoopen aan Jacoh Cane en zijne vrouw Anna Moerraans, cene
stede te Appels, bij den Vischput, groot een dagwand en half, als
mede een « orapken - land daarnevens, ter grootte van 23 roeden,
mits 16 pond groote.

Oorspronkelijke akte op perkament, verleden voor den
meier Gillis van den Velde en de schepenen van Ap
pels. — Met vier zegels.

XCVI.

28 April 1531. — Stichting van verscheidene goddelijke diensten
door Jan van Pollinchove, pastoor van 't Begijnhof.

Kennelic zy
van

allen lieden

der stede van

pbre, nu ter

dat

commen

es

voor scepenen

Denremonde heer Jan van Pollinchove ,

tyt prochiaen

int beghynhof

deser stede ,

te

kennen ghevende hoe dat hy ter eeren Gods ende augmentatie
van den goddelicken dienste die
kercke van den

men daghelycx doet binder

zeiven beghynhove ende ter

hem , zyn ouders

ende

alle

gheloveghe

lavenesse

van

saleghe zielen, by

zynen uutersten wille ende begheerte, by voorme van

testa-

mente, by hem ghemaect, onder andere saken gheordonneert
ende ghemaect hadde alle de pointen, diensten ende articlen
hier naer verclaerst, willende ende begheerende by desen dat
men dezelve fondatien ende diensten int voorseyde beghynhof
doen

ende onderhouden

zal nu ende

teeuwighen

daghen ,

ende dat voor de ghiften, fondatien ende renten by denzelven
heer Jan daertoe ghegheven

jn alder manieren, zo hier naer

verclaert weit. In den eersten dat men
van

Denremonde

zal

deelen

twaelf

jn

aerme

den beghynhove
beghynen

alle
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maenden eeuwelic ende erflic twee scellinghen grooten, dats elcke
aerme beghyne een provene twee grooten, ende van desen twee
scellinghen grooten jn de fermerie ende jn de couventen van den
hove deelen ter discretien van de meesterssen ; ende waert datter
yemant woende op tbeghynhof van den maerscape van den voers.
heer Jan, zo wilt hy dat zylieden, elc diet begheeren, de provenen
hebben zullen, eyst dat syt begheeren ende dies noot hebben ; dese
provenen bedraghen tsamen tsiaers vierentwintich scellinghen
grooten. Voert zo begheert de voors. heer Jan dat de prochiaen van den beghynhove boven desen zal hebben alle
maenden twee grooten, ghelyc den aermen beghynen , dies
wilt de voorseyde heer Jan dat de voorseyde prochiaen alle
jaere eens, ter lavenesse van zynder ziele, sal doen een jaerghetyde op den naersten deel ende

provendach

van zynen

overlydene, des eens daechs vigiliën met neghen lessen ende
tsanderdachs de commendatien ende een messe van requiem,
metter sequentien , ende naer

de messe clementissime deus

etc. ; hier vooren zal de prochiaen hebben met zynder pro
vene vier grooten, ende de costre twee grooten. Voort zo es
de voorn, prochiaen ghehouden te singhene een scoon messe
van den Zoeten Naeme Jhesus, altyts den vyfthiensten in
lauwe, ende dan zal men altyts beghinnen te deelne de voor
seyde provenen, ende alzo voort die deelen alle maenden ,
ende de prochiaen zal hebben van de voors. messen met
zynder provenen drie grooten, ende de costere eenen grooten,
compt tsiaers twee scellinghen zes penninghen grooten. Item
noch begheert de voorn, heer Jan dat de meesterssen diet
moeten besorghen sullen hebben alle maenden elc eenen
grooten voor huerlieder moyte, compt tsiaers twee scellinghen
grooten. Noch wilt de voors. heer Jan dat men alle jaere
op sinte Lauwerevns avent een jaerghetyde zal doen voor
de zielen van zynen vadre ende moedere jn alder manieren,
alzo men doen zal het jaerghetyde van den voorseyden heer
Jan, ende hier af zal de prochiaen hebben vier grooten ende
de costere twee grooten , ende de kercke voor dlicht vier
grooten. Item heeft noch de voorn, heer Jan gheordonneert
de vyf daghen die commen binnen der octave van den hele-
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ghen Sacramente, die niet belasten zyn met dienste, dat men
alsdan zal zynghen mattenen, hoochmesse ende vesperen, ende
hier al' zal de prochiaen hebben elcx sdaechs vier grooten
ende de costere twee grooten, ende op doctave van den heleghen
Sacramente zal men zynghen mattenen ende vesperen , hier
vooren zal de prochiaen hebben eenen grooten ende de costere
eenen grooten, ende hy wilt dat men jn de keicke van den
zeiven hove zal bernen waslicht , nacht ende dach , al de
octave deure van den heleghen Sacramente, daer vooren thof
zal hebben tsiaers twintich grooten. Voort zo begheert hy
dat men zal zynghen jn dezelve kercke mattenen, hoochmesse
ende vesperen op de octave van onser Vrouwen Visitatie,
ooc op de Opvaert, Gheboorte, Ontfanckenisse ende op onzer
Vrauwen dach presentatie , maect tsamen vyf daghen , ende
voor elcken dach zal de prochiaen hebben vier grooten, ende
de costere twee grooten, ende op den vyfsten dach van ougst
zal men zynghen onzer Vrauwen messe van der snee, ende
hiervooren zal de prochiaen hebben drie grooten ende de
costere eenen grooten. Noch begheert de voorseyde heer Jan
dat men alle avende, al jaer deur gheduerende, zynghen zal
jn

de voors. kercke onser Vrauwen

lof ende driewerf

ave

Maria naer tlof, ende dan de gratieclocke doppen, ende hier
vooren zal de prochiaen ende de costere tsamen hebben vyfthien scellinghen grooten , ende de kercke voor dlicht twee
scellinghen grooten, ende de meesterssen diet besorghen twaelf
grooten . compt achtien scellinghen grooten ; maer dies be
gheert de voors. heer Jan dat men alle donderdaghe snuvens
te loftyde ooc thelich Sacraments lof synghen sal ende voorts
jn de octave van den heleghen Sacramente alle daghe, metten
collecten daertoe dienende. Ende de voorn, heer Jan begheert
dat men desen voorscreven dienst zal doen ten eeuweghen
daghe, ende en wilt niet als men eeneghen prochiaen heurt
dat de meesterssen desen dienst cnoopen jn de heuringhe van
zynen dienste , maer de prochiaen zal zynen loon hebben
van den voorseyden dienste, nu ghefondeert , boven zynen
anderen loon ende hueringhe. Voort zo gheeft de voorseyde
heer Jan den godshuise van den beghynhove naer zyn doot
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zyn huus daer hy jnwoent, metter erfven daer toehoorende,
staende op de Kercstraete binnen Denremonde , maer dies
begheert hy dat men binnen der kercken van den voorseyden
hove zal lesen alle saterdaghe een messe van onser Vrauwen,
voor den outaer van onser Vrauwen , ende ooc een collecte
van onser Vrauwen, maer alst dubbel feeste es zo zal men
lesen van den tyde , ende naer de messe zal de presbyter
ten grave gaen ende lesen miserere mei deus etc. ende de
profundis , met een collecte alzoot behoort , ende de meesterssen moeten besorghen eenen priestere , die goet zy van
levene, die dese messen doen zal, ende waert dat sake dat
hy niet en quame alzoot voorseyt es , zo zal men

hem de

messen die hy achterlaet aftrecken ter kercken behouf, maer
waert dat hy zonderlinghe nootzake hadde of dat hy sieck
waere, zo mach hy die messe doen doen die hy achtergelaten
hadde des vryndaechs jnde naestcommende weke , ende van
dese messen zal de presbyter hebben vyfthien scellinghen zes
penninghen grooten tsiaers, er.de de costersse zes grooten ,
ende de kercke voor wyn ende broot twaelf grooten , ende
de meesterssen, ciet besorghen, zes grooten. Item de voorseyde
heer Jan gheeft der kercken van den beghynhove met zynen
ghesonden lyfve jn puerder aelmoessenen jn de eere van God
almachtich ende der zuyver moedere ende maghet Maria eenen
scoonen kelc metter patene ende een silveren lepelkin ende
een schoon swerte flouweelen corporael borsse ende een corporael met kelcdoucken ende twee ghewyde outaerdwalen ,
ende voort al de ghewaden van der messen , dewelcke niet
veel ghebesicht en zyn, maer dies begheert hy dat men hem
zal gheven als hy heer Jan overleden waere de oude ghe
waden, om hem daer jn te begravene, ende boven desen zo
gheeft de voorn, heer Jan den godshuyse voorseyt eenen
selveren pot. Ende om dese aelmoessenen ende diensten voorscreven eeuwelic ende erflic wel onderhouden ende ghedaen
te werdene jn der manieren voorscreven , zo heeft de voor
seyde heer Jan van Pollinchove met zynen ghesonden lyfve,
tonser presentie xiu overghegheven ende ghetransporteert in
handen van joncvr. Catheline van den Bossche ende Joosyne
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van den Broucke , als meesterssen

—

van den

voorseyden be-

ghynhove, vier erflicke chaerters ende rentebriefven, te wetene,
eerst den eenen erflicken brief, sprekende op de stede van
Denremonde ende demeynen ons gheduchs heeren, van drie
ponden thien scellinghen grooten tsiaers, vercreghen by wylen
Jan Scale , den voirn. heer Jan van Pollynchove toebehoorende , als hem ghegheven ende ghetransporteert by wilen
Christiaen van Pollynchove ende joncvrouwe Margriete sMeyers,
vadere ende moedere van denzelven heer Jan, vallende gheheel telcken eersten daghe van april, den voorseyden originalen
chaertre gheseghelt metten grooten zeghele der voorn, stede
jn daeten van den VIII en jn april duust vier hondert acht en
tachentich , danof dat men nu maer en

heeft ende jaerlycx

betaelt wert vyf en dertich scellinghen grooten Vlaemscher
munten , volghende zekeren appointemente tanderen tyden
dannof ghemaeckt ; den tweesten erflycken brief, jnsghelycx
sprekende op de stede van Denremonde ende demeynen ons
gheduchs heeren aldaer, van thien scellinghen grooten tsiaers,
vercreghen by wilen Anthuenis van Lambrouck , vallende
gheheel telcken VIII en daghe van april, ende den originalen
chaerter van dien gheseghelt metten voors. grooten zeghele
der stede van Denremonde jn daeten van den VIII en jn april
jnt jaer alsvooren , danof men nu maer en heeft elcx jaeis
vyf scellinghen grooten , by appointemente als boven , den
zeiven chaertre vercreghen by den voorn, heer Jan van Pol
lynchove jeghens Pietre van Lambrouck , f s Anthuenis , alst
blyct by der roboratie daer deure gheroboreert; den derden
erflicken chaertre, sprekende op de voorn, stede ende demeynen
van Denremonde , van thien scellynghen grooten tsiaers ,
vercreghen by wilen Jan de Meyer ,

vadere van de voorn,

joncvr. Margriete sMeyers, moeder was van den zeiven her
Jan van Pollynchove, vallende gheheel telcken VIII en daghe
van meye ende gheseghelt metten grooten zeghele der voorn,
stede jn daten van den achsten daghe
hondert acht en tachentich, van wekker
en heeft by appointemente als boven
penninghen grooten tsiaers ; ende den

jn meye duust vier
rente men nu maer
zes scellinghen zes
voorn, vierden brief
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of wettelicken chaertre, sprekende op een huus ende erfve
binnen deser stede van Denremonde, op de Savaenstraete, op
deen zyde thuus ende erfve van heer Daneel de Conynck ,
ende op dander zyde thuus ende erfve van der weduwe van
wilen
erflic,
voorn,
Pieter

Joos Schouteeten, van drie scellinghen grooten tsiaers
te lossene den pennync zesthiene, vercreghen by den
heer Jan van Pollynchove by coope jeghen wilen
van Lambrouck ende Josyne Coolens zyn wyf was ,

vallende gheheel telcken neghen en twintichsten daghe van
wedemaent vyfthien hondert acht en twintich , gheteekent
by den secretaris Jan van Steghen , compt tsamen nu ter
tyt tguent dat men jaerlycx heft ende ontfaet van den voors.
vier erflicke rentebrietven twee ponden neghen scell. zes
penn. grooten. Al welcken partien van testamente, opdrachten
ende ghiften de voorn, heere Jan van Pollinchove, pbre, by
zynen vryen eyghenen wille, met goeder deliberatie ende wel
beraden wesende, zo hy zeyde, wettelic verkent ende verclaert
heeft de vorn. joncv. van den beghynhove van Denremonde.
Omme tvulcommen van den pointen ende articlen vooren
ghescreven ende dat jn eeuwicheden onderhouden te werdene
wel ende duechdelic opghedreghen , ghetransporteert ende
ghegheven hebbende ende by desen gheeft, transporteert ende
draecht op den voorn, beghynhove, voorts uut devotien ende
jn puerder aelmoessene , ghevende tsurplus ende beternesse
van dien ter lavenesse van zynder siele ende van zyn ouders,
zonder dat zyn hoyrs of naercommers naermals jn prejudicien
van desen daer an eenich recht of actie zullen moghen pre
tenderen of heesschen van successien of anderssins, in wat
manieren dat wesen mochte. Ende hebben de voorn, joncvrouwen ende meesterssen van den zeiven beghynhove , te
wetene joncvrouwe Katheline van den Bossche ende Josyne
van den Broucke, over hemlieden ende den ghemeenen beghynen ende couventen van dien , over hemlieden ende
huerlieder naercommers , dezelve ghiften , transporten ende
testamenten, ooc ter presentie van Goossen Spannooghe ende
Anthuenis van Hoorenbeke , heurlieder meesters van den
voors. beghynhove, ooc alle comparerende jn persoone, die
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gheaccepteert ende anveert , belovende alle de diensten ende
ghelvc den anderen fondatien, lasten ende diensten van den
voors. godshuise aldaer gbefondeert, daer jn verbindende ende
in elc point byzondere heurlieder persoonen ende heurlieder
naercommers, metgaders alle de goeden van den voorseyden
beghynhove, present ende toecommende. Aldus ghedaen, wettelic verkent ende ghepasseert by partien boven ghenoemt ,
present Charles uuten Eechoute , Hillewaert de Hertoghe
ende Pieter Penneman, scepenen van de voorseyde stede van
Denremonde , den acht en twintichsten dach van aprille jnt
jaer ons heeren duust vyf hondert een en dertich , naer
paesschen. Ende in meerder versekerthede zo hebben wy
scepenen boven ghenoemt dese letteren gheseghelt metten
zeghele van saken der voerseyder stede , jnt jaer, maent en
dach als boven.

Oorspronkelijk stuk op perkament. — Het zegel ont
breekt. Op de plooi : Aldus staet in scepenbouck van
den zeiven jaere folio C een en dertich. STEGHEN.

XCVII.

24 October 1533. - Schuldbekentenis door Adriaan van Langhenliove en zijne vrouw Margareta Berchgracht, ten voordeele van
Jan de Clere, zoon van Jan. Deze schuld bestaat in eene erfelijke
rent van 20 schellingen grooten 's jaars, bezet op een huis te Dendermonde, Groote Markt, genaamd de Wildeman. Tot meerder
verzekering geven zij daarbij in pand een huis en erf te St.-Gillis,
aan de Vesibarmen.
Oorspronkelijke akte op perkament, verleden voor de
schepenen van Dendermonde. — Geschonden zegel.
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XCVIII.

31 Januari 1534. —Joos Veldeman, Pieter Veldeman, Jan Veldeman,
Pieter van der Machelt cn Joris van Asselt verkoopen aan Maria
Veldeman, begijn te Dendermonde. eene erfelijke jaarlijksche rent
van 10 schellingen groote, bezet op eene stede te Appels, bij den
Vischput, groot een dagwand en half, en op 25 roeden land daar
nevens.

Oorspronkelijke akte op perkament, verleden voor den
meier Jan van Steghen en de schepenen van Appels.
— Met drie geschonden zegels.

XCIX.

2 Maart 1534. — Jan de Clerc, zoon van Jan, en zijne vrouw Joanna
Berchgraeht, verkoopen aan M r Sebastiaan Bolle, advocaat in den
Raad van Vlaanderen, eene jaarlijksche erfelijke rent van 20
schellingen groote, bezet op een huis te Dendermonde, ter Groote
Markt.

Oorspronkelijke akte op perkament, verleden voor de
schepenen van Dendermonde. — Het zegel ontbreekt.

c.
10 Maart 1538. — De begijn Tanneken Buys geeft aan 't Begijnhof
eene jaarlijksche rent van 12 grooien, tot stichting van een jaar
getijde.

Wy Jan Ryngoot , meyere ende wettelic maenheere van
Sint Gillis, Belle ende Zwyveke, ende wy Jooris Heyvaert,
Heyndryc van Langhenhove , Jan Huenync ende Jan de
Backere , scepenen van de zelve prochien , doen te wetene

—
allen lieden
Thanneken

dat

hedent
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ons

commen es

in persone

Buys , beghyne in tbeghynhof te Dendermonde ,

dewelke kent dat zy ter lavenesse van haere siele ende haer
ouders sielen ghegheven heeft ende gheeft by desen denzelven
beghynhove

twaelve

grooten

erflicke rente

niet te

tsiaers, omme by heml. daermede te doene een

lossene

jaergbetyde

binnen der kercke van denzelven beghynhove, ende ten hende
dat men tselve jaerghetyde altyts doen
Janneken Buys de

mach zo heeft tzelve

zelve xij gr. bezedt ende

ghehypotikeert

op een stic lants ghenaempt tBuysvelt, gheleghen
voors. prochie van Sent

Gillis ,

groot

binnen der

drie dachwanden of

daer omtrent, commende oist an tgoet van Jois Stevens met
zyn

horie ,

west

an de strate ende noort oist jeghens

de

Daems haghe, dannof teerste jaer vallen sal op den X e n dach
van maerte a° XV C ende neghen en dertich eerstcommende ,
ende alzo voort

van

jaere te jaere , eeuwelic gheduerende ,

dies es besprec dat indien de vors. rente jaerlycx niet betaelt
en wierde ,

zo

zullen

de meesters

zeiven beghynhove den

vors.

winnen naer de costume

pant

of

meesterssen van den

daer

voren af moghen

van de voors. prochie , ende dien

dan moghen ghebruken tot ghenouch doene van den zeiven
achterstellen, metten wettelicke costen daer an clevende. Dit was
ghedaen den thiensten dach van merte a° XV C ende acht en
dertich voor
wy

paesschen. In kennessen der waerhede zo hebben

meyer ende scepenen voors. hier

an onze zeghels ghe-

hanghen.
Oorspronkelijk stuk op perkament, met liet zegel van
den meier en die van de vier schepenen.

Cl.
19 September 1542. — Opdracht door Hiidewaard de Marscalc aan
Joozijne van den Broueke en Katelijno van den Bossche, meeste
ressen van 't Begijnhof van Dendermonde, eener jaarlijksche rent
van 20 schellingen groote.
Oorspronkelijke akte op perkament, verleden voor de
schepenen van Dendermonde. — Het zegel ontbreekt.
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CII.

15 Ociober 1543. — Robrecht van Croy, bisschop van Kamerijk,
vernieuwt het octrooi, in 1d37 verleend aan de begijnen van Den
dermonde, betrekkelijk de uitoefening van den goddelijken dienst
in hunne kapel. Hij vernieuwt en bekrachtigt tevens de bul van
den paus Adriaan, waarbij hun verscheidene aflaten worden toe
gestaan.

Robertus de Croy Dei et apostolice sedis gratia episcopus
et dux Cameracensis sacri imperii princeps, comes Cameracesii
prepositus Watiniensis etc., universis et singulis Christi fidelibus presentes litteras inspecturis , salutem in

domino sem-

piternam. Ea subditorum nostrorum desideria libenter favoribus
amplectimur
virginis

oportunis

Marie

quoque fidelium

ejus

ad

Dei

gloriosissime

omnipotentis

genitricis

laudem

beateque
Christi

excitandam devotionem tendere pie confidimus

ac etiam speramus.
dilectarUi'n

que

Exhibita

itaque

nobis nuper pro parte

in Christo rectricum curtis seu domus beghinagii

opidi Teneremondensis nostre diocesis petitio continebat quod
sub anno domini millesimo quingentesimo tricesimo septimo
vel circiter, instantibus tune dicte domus rectricibus, ipsis et
toti conventui seu congregationi dicte curtis per nos seu nostra
auctoritate ad certum tempus et per modum probe concessum
seu

indultum

divinorum qui

extitit

ut

cantus misse et aliorum officiorum

in ecclesia dicti beghinagii assistente custode

dici et persolvi consueverat, in antea non per dictum custodem sed per ipsas beghinas chorales in cantu
eruditas dici et persolvi

posset

instructas et

prout et quemadmodum per

beghinas curtis seu beghinagii opidi Mechlinensis et Alostensis
fit et fieri

consuevit. Proviso tarnen quod in seu

juxta sum

mum chorum dicte earum ecclesie seu templi, locus aliquis
aptetur seu inveniatur idoneus ubi ipse cantrices
esse ab aliis separate ne ab extrancis et

possint ita

laicis personis vi-

deantur. Quodque preterea reverendus in Christo papa bone
memorie dominus Adrianus episcopus Rosensis noster, dum

—
in humanis ageret, in
gulis Christi fidelibus
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pontifiealibus vicarius omnibus et sinqui vespertinis laudibus prelibate virginis

Marie que in dicti beghinagii ecclesia seu templo persolvuntur
devote

interressent , pro

singulis

diebus quibus id

decem ; qui vero diebus sabbatinis ac

fecerint

festivitatibus prelibate

virginis Marie eisdem laudibus interfuerunt tam nostra quam
sua ex parte quadraginta indulgentiarum dies de injunctis eis
penitentiis

misericorditer

prout

prelibata

in

in

domino relaxant.

petitione

ulterius

Cum

autem

submergebatur ,

ipse

exponentes de premissis nullum habeant documentum neque
desuper litteras aliquas in debita forma vique expeditas fuisse,
arbitrentur timeantque ne propterea pretacte concessiones seu
ordinationes et gratie possent, succedente tempore, forsan in
dubium revocari , nobis ea propter humiliter supplicarunt ut
premissa omnia et singula cata et grata habendo ipsis super
premissis litteras

nostras oportunas

concedere

et alias

ipsis

super eisdem premissis oportune providere vellemus et dignaremur. Nos itaque sedulo considerantes petitionem hujusmodi
fore

justam et

certis

missivis

consonam
litteris

rationi

premissa

reverendissimi

omnia (illis ex

quondam patris

bone

memorie domini Hugonis episcopi Calcedonensis nostri, dum
vixit, in pontifiealibus vicarii et alias prius per nos veris et
veritate fulciri compertis) auctoritate nostra ordinaria et pontificali

laudavimus ,

confirmavimus

et approbavimus

prout

laudamus, confirmamus et approbamus et quatenus opus est
ea omnia et singula

de novo concedimus et ordinamus per

has presentes, proviso tamen quod
novum onus

officiorum

predicte chorales nullum

decantandorum

acceptent sine bona

fundatione previa. Et insuper cupientes ut dulcissimum nomen
domini nostri

Jesu Christi ejusque festivitas

efficiatur

apud

Christi fideles illius loei celebrise ad ulteriorem dictarum exponemtium humilem supplicationem omnibus et singulis Christi
fidelibus pretactis vere penitentibus et confessis seu propositum
tempus debito conficiendi
prelibati dulcissimi

habentibus

nominis

Jhesu

qui in

die

ad summam

seu festo
missam et

singulis noris ejusdem dici que in dicta ecclesia celebrabuntur
et persolventur

devote

interfuerint , quadraginta ,

qui vero

—

feriis

quartis

laudibus

i94

ejusdem

—

nominis

Jhesu interfuerint

ultra gratias prelibatas, adhuc decem indulgentiarum dies de
omnipotentis Dei

misericordia

ac

beatorum

Petri et

Pauli

apostolorum ejus auctoritate omniumque sanctorum et sanctarum meritis et intercessione confisi de injunctis eis penitentiis
misericorditer

in

domino

relaxamus

per

easdem

presentes

perpetuis iuturis temporibus duraturas. Concessionem similem
indulgentiarum

per reverendum in Christo papam dominum

Martinum prelibata gracia episcopum Calcedonensem nostrum
in pontificalibus vicarium
nominis

modernum

pro dicto festo dulcis

Jhesu proque dicta feria quarta factam per easdem

presentes

ratam

et

gratam

habentes et

etiam

approbantes

quas omnesque alias per curatum loei dum ad id requisitus
fuerit tempore congruo in ambone sue ecclesie rite publicari
volumus et mandamus ut ipsi Christi fideles earum notitiam
habere

ac sic

omnium fidem
nostrum

illarum

participes

fieri

valeant. In

quorum

et testimonium eisdem presentibus per dilectum

secretarium

subscriptum

signatis

sigillum nostrum

duximus appendendum. Datum et actum Bruxelle dicte nostre
diocesis anno domini millesimo quingentesimo

quadragesimo

tertio mensis Octobris die prima.

Oorspronkelijke akte op perkament, met het rood was
sen zegel van den bisschop. - Op den rug staat: Het
consent van den Bysschop aengaende den sanck ende
zekeren aflaet van het lof van Onse Lieve Vrouwen
alle daghen thien daghen ende op onser Liever Vrou
wendaghen veertich daghen, desghelijcx oock op alle
woensdaghen als men het lof singht van den Soeten
Naern Jhesus thien daghen ende op den Soeten Naeme
Jhesus dach veertich daghen aflaeten.
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CIII.

8 Lauwmaand 1547. — Joos de
vrouw, verkoopen aan Pieter
voordeele van de weezen van
Meere eene erfelijke losrent
's jaars, bezet op eene hofstede

Kerpere en Anna Hofmans, zijne
van Mulders, als mombour en ten
Oornelis Joos en Maria van der
van 4 pond 10 schellingen groote
en een dagwand land te Opwijk.

Oorspronkelijke akte op perkament, verleden voor meier
en schepenen van Opwijk. — Met nog twee. gedeelte
lijk geschonden zegels.

CIV.

6 Juli 1551. — Statuten van het Begijnhof, voorbeschreven door
Robrecht van Croy, bisschop van Kanierijk

Robertus de Croy , Dei gratia
censis sacri

imperij

princeps

Watiniensis Nivellensis etc.
delibus presentibus et futuris

episcopus et Dux Camera-

comes Cameracensij prepositus
Universis et singulis Christi fihas nostras literas

visuris seu

audituris, salutem in Domino sempiternam. Cum olim felicis
recordationis
begardos

Clemens

et beghinas

papa

quintus

Alemaniae

in

consilio

propter

Viennensi

hereses quas

tune

seminaverant exterminari ac statum eorum penitus ab ecclesia
aboleri iussisset, episcopis et heretice praviiatis inquisitoribus
locorum in quibus commorabantur commitendo atque

man-

dando ut suum circa illos officium exercerent, ac alias facerent
iuxta formam Clementinae : Ad nrm de heret., dehinc similis
recordationis

Joannes

vigesimus

secundus

ipsius

quondam

domini Clementis immediatis successor relatione fide digna intelligens in nostra civitate et diocesi Cameracencis mulieres beginas
simpliciter nuncupatas existere quae per virtutum odoramenta
currentes vivebarit, ecclesias devote visitabant et frequentabant
prelatis suis

reverenter obediebant nee talibus se involvebant
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erroribus, sed in sancta et solida fidei simplicitate

viventes ,

aliquae proprias aliquae eonduetas vel sibi communes et cum
honesta familia domos inhabitabant, aliquae simul ad maioris
castitatis observantiam commorabantur, et sic vivebant quod
nulla contra eas fuerit nota aut infamia, unde indignum indicans innocentes cum nocentibus ad paria censeri seu iudicari
ecclesiae nostrae Cameracensis pro tune pontifici per Apostolica
scripta commissit, ac dedit in mandatis quatenus de vita earum
diligenter

se

informaret ,

et

si

eas tales

prout immediate

prescribitur inveniret easdem non siveret pretextu dictae Clementinae constitutionis

quomodolibet molestari

molestatores

si qui fuerint per ecclesiasticam censuram compescen. ut sic
dicte mulieres in

sanctis operibus se exercentes , ac de vir-

tutibus in virtutes profkiscentes, externe retributionis premium,
quod
adipisci

perseverantibus

dum

taxat

mererentur. ' Quorum

dominus Petrus ,

ejusdem

consummatione prestatur,

pretextu

venerande

ecclesiae Cameracensis

episcopus predecessor noster.

Recepta

memorie
pro

tune

super premissis infor-

matione diligenti, per quam comperit beginas bujusmodi tales
esse prout proxime prescribitur. Et ob id anno Domini millesimo quadragentesimo vigesimo tertio

mensis februari) die

vigesima tertia pontificatus dicti quondam domini Joannis papae
vigesimi secundi, anno octavo easdem

prout

decuit in statu

pacifico et quieto veluti prius esse consueverant ac in habitu
humili et honesto ut sic a secularibus personis distincte absque
molestatione aliqua eis seu eorum

alteri

occasione prohibi-

tionis hujusmodi Clementine quomodilibet inferenda remanere
debere. Censuras

ecclesiasticas in rebelles fulminan decrevit.

Atque deinde anno videlicet domini millesimo quadringentesimo
sexagesimo primo die vigesima

secunda

mensis aprilis post

pascha quondam felicis memoriae dominus Joannes de Burgundia dictae ecclesiae Cameracensis etiam successive episcopus
et

predecessor noster prelibati

decessoris

sui

vestigia

quondam domini

insequendo

quo

Petri

beginagium

pre-

oppidi

Teneremondensis dictae diocesis in spiritualibus et temporalibus
felicius regeretur

per

certas

suas

desuper

expeditas literas

patentes quondam dominum Godefridum episcopum Dagnen.
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suum in pontificalibus tune vicarium eiusdem beginagn visitatorem provisorem et instructorem. Constituit creavit et deputavit dando et

committendo

eidem

plenariam

potestatem

et mandatum speciale beginagium ipsum tam in capite quam
in membris ac ordinationes et statuta prius etiam authoiitate
pontificale et ordinaria inibi editis et

factis visitandi. Et si

quae ex ipsis statutis personarum rerum ac temporum qualitate
pensata

immutanda

dientia de novo

aut

reseranda

superaddenda

vel

videret.

alia

utilia

Illa

se

et expe-

tarnen

aut

vicarijs eius desuper consultis, mutando reserando et superaddendo ac ad huiusmodi antiquorum et de novo forsam mutandorum vel superaddendorum observationem beginas predictas
reducendo, magistras

etiam

ipsius

beginagii

toties

quoties

expedire visum foret amovendi et destituendi alias loco illarum
instituendi et committendi contradictoresque et contradictrices
aut rebelles per censuram ecclesiasticam compescendi aliasque
et alia faciendi prout et quemadmodum in

eisdem quondam

Domini Joannis episcopi et predecessoris nostri litteris latius
continetur. Quarum quidem literarum vigore prefatas quondam
dominus Godefridus episcopus et vicarius iuxta commissionem
sibi ut premittitur factam eisdem beginis nonnulla statuta et
ordinationes fecit ordinavit eisque tradidit et districte observari
mandavit. Verum cum mirum videri non debeat si pro tem
porum ac rerum varietate et exigentia statuta quoque varientur
humana. Idcirco

nos

statuta et

nullis additis detractis et

ordinationes pretactas non

immutatis autboritate nostra

pon-

tificali et ordinaria duximus moderanda innovanda confinnanda
et approbanda ac

tenore presentium

moderamus

innovamus

confirmamus et approbamus atque de novo statuimus et ordinamus in

hunc qui sequitur modum.

In den eersten ghebieden wij

dat het voorghenoemde hof

zal hebben altoos eene groote meestesse, dewelcke wonen zal
in de firmerie

, die thof zal bezorghen ende

berechten

van

allen dynghen die oirboirlic zullen zyn ende zalich den ghonen
die daer

binnen wonen.

Welcke groote meestersse zal ghe-

—
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maeckt ende ghestelt worden by ons ende onse nacomelinghen,
bisscoppen van Camerycke, oft die daer toe van onsen weghen
zullen ghecommitteert wezen, ghelyck dat van allen ouden
tyden ghewooneltc es te gheschiedene. Willende ende ordon
nerende dat die groote meestersse zal hebben administratie
van de goeden desselfs hoofs, voor welcke administratie van
den goeden last ende zorghe men haer jaerlicx in de ghewonelycke rekeninghe zal laten volghen ende passeren, zo
langhe als zy die eerlycken ende tamelycken doen zal, de
somme van twee ponden gr. Vlaems.
Voort zo ordoneeren wy dat die groote meestersse zal
nemen eene tweede meestersse, diet haer ghelieft, by rade ende
advijs van den prochiaen ende mombours , dewelcke tweeste
meestersse zal hulpe ende bystandt doen der grooter meesterssen daer in dat zij begheert ende ooc haer stede bewaren
in haer absentie, maer in haer presentie en zal die tweeste
meestersse gheen macht hebben yet

te ordonerene oft haer

yet te moyene metten regemente van den hove. Dese tweeste
meestersse zal hebben tsiaers x s. groote. Ende deze twee
meesterssen zullen ten drie maenden te minsten eens capittel
houden in elc couvent, ende dicker daers te doene es, ende
in die capittelen zal die groote meestersse met die tweeste
berespen deghene die te berespen zyn ende doen beteren die
te beteren zyn.
Item wy verbieden zeer scherpelicken , op de peine van
onghehoorsaemheden ende andersins, achtervolghende den notooren statuten synodael van onzen bisdomme, dat men gheene
immueble goeden, den voorseiden hove toebehoorende, onghemerct dat dezelve gheestelic zyn ende totten dienst Gods
ghelaten, niet en zal vercoopen, verteren, alieneren oft ooc
eenighe renten af laeten legghen, zonder advijs van den proviseurs ofte mombours van den zeiven hove, ende met onzen
oft onzen vicarissen by tyden wezende expressen oorbore ende
decrete.
Item willen ende ordoneren ooc mids desen dat men alle
letteraige brieven, munimenten ende bescheeden, den hove
eenichsins competerende , zeer neerstelic ende wyselic in een
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kiste ofte coffere , met twee diversche sloten ghesloten , zal
bewaren , waeraf die twee meesterssen voorseit elc eenen
sluetele by haer hauden ende bewaeren zullen, zo dat deene
zonder dandere daer niet en zal moghen inne gaen oft die
voors. lettraigen handelen. Maer zo wanneer men eenich
bescheet daer uut van noode heeft in recht te exhiberene
ofte andersins te thoonene , zo zal men den prochiaen ooc
daerover roupen ende een hanteecken oft briefkin inne sluten,
inhoudende wat

bescheet ofte

ghescrift

ghenomen heeft.
Voort zo en zal men gheen

beghine

dat

men daer

uut

ontfaen te woonene

binnen den hove, zy en zal gheloven te vooren te hauden
die gheboden des hofs ende onderdanich te zyne de mees
terssen van den hove, alzo langhe als zy daer binnen woonen
willen, ende tot dien zo zal haer de groote meestersse eerst
ende vooral neerstelic ondervraghen oft zy ghebonden es oft
onghebonden , oft zy haer trauwe yemande ghegheven oft
belooft heeft , oft zy yet schuldich es oft borghe voor ye
mande ghebleven es , daer haer oft den hove eenighen last
oft schoffiericheyt af commen mocht.
Item zal ooc een yeghelicke baghine, naer dat zy in den
baghinhove commen zal zyn , expresselic consenteren ende
gheloven dat indien , dwelck God verhueden wille, zy haer
mesdroughe in oneenicheden oft oncuyscheden oft ooc met
eenighen man bevonden ware , daer zy mede ghedefameert
hadde gheweest, oft andersins yet dede waer doere zy achtervolghende deeze ordonnancien, gheboden ende statuten des
hofs, behoorde thof te rumene oft daer af ghepriveert te
wordene, dat zo als dan verbueren zal haer huys oft camere,
zonder meer recht daer aen te pretenderene.
Item men zal ooc nyemande ontfaen totten baghinschape
voor dat zy eenen zekeren termyn die goede manieren des
hofs in een couvent gheleert zal hebben , naer die discretie
van der grooter meesterssen , ende van den maechden die
men ontfaet zal thof hebben zes gl., van den weduwen ij s.
vj d. gr , ende van den ghenen die noch maechden noch
weduwen zyn v s. gr.
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Voort zal elck couvent hebben een meestersse, die rype zy
van zeden, die oorlove gheve ende berespe binnen den huyse
die dinghen die te berespen zyn.
Voort zo en zal gheen beghine uut den hove gaen zonder
den oorlof van haer meestersse , noch gheen meestersse en
gheve oorlof haren jonghers te gaene elders dan ter plaetsen
die zy haer noemen zal ; die beghine die elders gaet ende
die meestersse die anders oorlof gheeft zal inne zitten een
maent.
Item elc couvent zal hebben een procureur, die wesen zal
onder des couvents meestersse, ende die zal dorloven gheven
als die meestersse uuten hove es , maer daer die meestersse
teghenwoordigh oft daer men se lichtelic ghecryghen mach,
daer en zal zy haer niet onderwinden.
Voort statueren wy ende ghebieden dat alle beghijnen, die
haer zetten teghen die groote meestersse, oft ooc in haer
absentie teghen de tweeste, ende huer niet onderdanich willen
zyn, den hof te rumene, zonder yet te eesschen, op de peine
van verwatenesse ende banne.
Voort zo en zal gheen beghyne uuter stadt gaen ten dorpe
weert, zonder oorlof expres van der grooter meestersse, ende
die contrarie doet zal inne sitten twee maenden.
Voort zo en zal gheen beghyne ter muelen gaen alleene ;
dies niet en houdt zal insitten acht daghen.
Voort zo en zal gheen beghyne in cameren oft op zolderen
oft yevers heymelic sitten met weerlicke oft gheestelicke mans,
daer en zy eene beghyne by , die de meestersse wilt; die
dat breect zal vasten twee daghen te borre ende te broo.
Voort zo en mach gheen beghyne een andere ontfaen te
woenene met haer , sonder oorlof der grooter meesterssen ,
noch oock uut haren huyse doen ; die elders gaet wonen zal
men setten een maent, ende die een ander ontfaet zal die
betstadt verliesen.
Item niemant en zal uuten hove gaen voor de eerste messe,
zonder oorlof expres van de grootmeestersse ; die anders doet
zal xv daghen innesitten.
Voort ordonneren wy ende bevelen dat niemant binnen
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beghine wesende ,

die daghelicx

onser Vrauwen ghetyden niet hauden en willen , ende diet
niet lesen en connen zullen lesen voor huer mattenen xv
paternosters , ende dysschelycke voor huer vesperen , voor
elc van den anderen vyf cleyn ghetyden vij paternosters.
Item ghemerct dat tghebet van den zondare aen God den
heere niet ghehoort en wordt noch verdienlic en es om te
cryghen deeuwich leven om ghehoort te werdene, duecht te
vermeerderene ende vierighe minne tot Onsen Heere thebbene,
es gheordonneert op ghehoorsaemhede, elc beghyne eens ter
maent haer biechte te sprekene teghen haren prochiaen, ten
ware dat zy van den zeiven om eenighe merckelycke redene
oorlof

begheert ende vercreghen

hadde om langher te ver-

toevene.
Voort ghebieden wij dat elcke beghyne die onruste, onvrede
ofte beroerte duer eenighe heymelicke vergaderynghe oft ooc
andersins maect onder haer gheselschap oft binnen den hove,
voor deerste reyse zal zy inne sitten een maent , voor de
tweeste reyse vermaent zynde dry maenden, reparerende zulc
alst behoort , ende daeraf van de groot meestersse vermaent
zynde ende zy derdewerf niet op en houdt , moet den hof
ruymen, zy en beter haer alzoo , dat haer meestersse ende
alle andere ghesellinnen daer inne te vreden zyn. Ende op
dese beroerlicke ompayselycke gheesten zal die grootmeestersse
neerstich zyn ende wackere.
Die beghynen die onnutte

bootscepen

draghen

zal men

uuten hove doen als zy daer mede berucht zyn.
Voort zo en zal gheen beghyne nemen oft gheven ghiften
oft schoonheden daert begrypelic es oft teghen haer zalicheyt ;
diet doet moet der kercken alzo
oft die schoonheyt coste.
Voort ghebieden wij dat gheen

vele gheven

als de ghifte

beghyne en zal ter bru-

looften oft ter kermessen gaen oft reysen ; zo wie dat breect
zal een half jaer inne sitten , ten waere by consente expres
van der grooter meestersse.
Voort zo en zal gheen beghyne tsvastenavents des avents uut
gaen eten ; diet breect zal in sitten tot beloke paesschen.
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Voort en zal gheen beghyne vernachten buyten den hove,
zonder den orlof van der grootmeestersse en om sonderlinghe
noot , den zeiven noot de grootmeestersse schuldich te declareerne ; diet breect zal inne sitten een maent.
Item gheen beghyne en zal buyten den hove
werken ; diet breect zal innesitten een maent.

gaen te

Voort zo en zal gheen beghyne laten bleecken yemande
van buyten den hove ; die contrarie doet zal slaken oft die
weerde verbueren ter kercken behoefs.
Item als een beghyne haer wederkeert totter wereldt zal
se den hove gheven twee s. gr. , ende die een huys oft
camer ghecocht heeft zal se verliesen.
Voort zo en zal gheen beghyne ten aerbeyde gaen noch
vrauwen dienen die in kinderbedden ligghen , sonder der
moeder ter noot; die anders doet zal huer bedstadt verliesen.
Voort zo ghebieden wy dat gheen beghyne en zal te spele,
ten danse gaen, noch daer by zyn, noch rey helpen leyen,
noch in gheenderande manieren van lichte spelen ; die dit
breect zal inne sitten drie maenden. Sal niettemin de voors.
grootmeestersse moghen gheloven ende consenteren dat se
binnen hove wooninghe eerlycke ende tamelycke met hueren
vriendekins zullen moghen recreeren.
Item niemant en zal maeltyt hauwen oft gasten, ten waren
lieden oft vrienden die nootdruft brochten ; diet breect zal
inne sitten een maent, ten waere met orlove van de groot
meestersse.
Voort zo en zal gheen beghyne borghe werden dan haers
vaders oft moeders, op verliezen des hoofs.
Voort zo en zal gheen beghyne veel spreken noch roupen
onder ander beghynen in de messe.
Wy willen ende ghebieden ooc dat gheen beghyne te gader
en slapen , zonder orlof der meestersse. Ende een ieghelicke
beghyne zal slapen in heur onderste cleet. Die anders doet
zal slapen op dbloot stroo acht daghen.
Item die kuersen zullen zyn simpele ghecnopt oft al ghesloten , ende diesghelvcke zullen schoenzolen ende platynen
simpele plomp ende zonder eenighe becken zyn.
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Voort zo en zal gheen beghyne lanc haer, voyen, noch
ghevervde haren draghen, noch hooft cleeren die crupen oft
al te uuterlijcke cleyn zyn, noch capproenen met toten.
Voort zo en zal gheen beghyne handschoen draghen met
vingherlinghen, ten ware in den ooxt.
Voort die aldaer beghyne sterven zal de fermerie behouwen
huer beste bedde , ooc een paer slapelaken metter saergien
ende een wit cleedt, op

datter

es , een

oorcussen ,

eenen

nachtdouck , alst costumelic es ; ende die gheen bedde met
zynder behoorten en hebben zullen den hove laten voor
trecht van den hove x s. gr.
Voort zo wanneer dat die beghynen

met processien oft

ommeganghen gaen moeten , zo willen wy ende ghebieden
als dat een yeghelyc byzonder ende ooc alle te zamen zullen
ghelyc ghestichtich uutgaen met huer processie, ende niet bijsen achter die straten , noch als die processie oft ommeganc
ghedaen es blyven achter hier of daer, maer ghelyc wederomme
naer huer beghynhof al te samen ghestichtelic zullen zy keeren, alzowel die meeste als de minste, ten ware by expressen
orlove van der grootmeestersse, ende dier ghebrekelic daerinne
zyn zal, die zal acht daghen insitten.
Voort zal men alle avonden de clocke luyden alzo langhe
dat men daer en binnen zo moghen gaen van den beghynhove
totter hoogher kercken , ende zo wat beghyne die uut den
hove gaet ende snavens niet weder en compt eer die clocke
vulluyt es, zal inne sitten acht daghen voor elcke reyse, ende
ooc mede staen tot meerder correctien indyent zy andersins
verdient, naer die discretie van der grootmeestersse.
Voort setten wy ende ghebieden der grootere meestersse van
den hove dat zy zal ondervinden in alle capittelen die zy
houden moeten zal , oft dese gheboden die wy hier vueren
hebben gheset allomme in de couventen ghehauden zyn, ende
bevindt zy dat zy in eenich couvent ghebroken zyn , et niet
ghebetert nae tghescrvfte dat wy hier vueren gheset hebben,
zo willen wy dat zy den meesterssen van de couventen doen
doen alzulcken penitencie als die ghene ghedaen zouden heb
ben die tghebodt braken, ende die penitencie die daertoe staet
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niet en deden. Ende insghelicx zullen ooc andere beghinen,
niet couventuael wesende, ende tghene des voorseit staet niet
onderhoudende, by der groote meestersse arbitrairiycken ghecorrigiert worden.
Item om te verhuedene alle twisten, differenten ende murmuratien ende byzondere int huys ons Heeren, daer men hem
niet alleenlic metten monde oft leppen en behoort te eeren,
maer ooc met reynder herten den dienst Godts te voldoene,
willen daerom ende statueren midts desen dat men van nu
voortaen den ghewoenelicken dienst Godts, na der ouder ende
loeffelicker costumen ende usantien, op zondaghen ende andere
helighe daghen tot zulcker tyt ende hueren luyden ende
zynghen zal, ghelyc als tselve ghewoenelic es te gheschiedene,
zonder daer eenighe van den beghynen , ende byzondere
niemandt van den scholieren, oft die behooren te zynghene
uut Godts dienste, haer alst dan zal moghen absenteren oft
naedien dat laest mael gheluyt zal wesen, tarderen oft te late
commen, ten ware dat zy als voren van der voorseyde grootmeestersse orlof ende consent vercreghen hadde.
Ende dat niemandt den een anderen, principalic in der
kercken, en pyne te injurieren, te berespene, te knibbelene .
te kyvene, oft ooc teghen den prochiaen oft meesterssen injurieerlycken tantwoordene oft teghen te sprekene , op de
peine van ij s. gr. vlaems , tot behoef van den aermen aldaer te verbuerene, oft andersins arbytraerlycken ghecorrigiert
te werdene, zo dat denzelven prochiaen ende meestersse voorseyt huer ondersaten met goede wercken in simpelheden ende
oetmoedicheden voorgaen, ende metgoede duechdelycke leeringhe
onderwysen, sonder eenighe wreetheyt ende onredelijcke strafheyt teghens hun te bethoonene , oft ooc quaet exemple te
ghevene int ghene daer zy andere beghynkens inne zouden
moghen straffen ende berespen.
Item oft ghebuerde dat de prochiaen oft dmeesterschap
selfs yet ontwyfelyck deden of ordonneerden anders dan wel
betaemde, zal daer af die clachte an ons oft onsen vicarissen
ghedaen moghen worden, om tselve te remedierene, zo na recht
ende redene behooren zal.
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ende bevelen

zeer

schsrpelic , dat

andersins buyten den hove niemant en claghe oft achterclap
en spreke over den prochiaen of

dmeesterschap ,

noch

ooc

over yemandt die den hove dient oft op thof wonachtich es,
maer indien hem yemant te beclaghen heeft over een andere,
tzelve zal zy schuldich zyn

te doene voort voorseide mees

terschap, ende in haer onderwyzen zelen zylieden haerlieden
submitteren ende stellen.
Willende ende ordonnerende ooc

mits desen dat men in

alle treffelycke groote ende zware zaken, den voors. hove oft
beghynen aenclevende, zal ghebruycken raet ende advis van
onsen

vicarissen

oft

ander , die wy oft

zylieden in

onsen

name daertoe zelen deputeren, dewelcke haerlieden met onser
oft

onsen

successeurs

authoriteit in alle

zaken zullen oft zal behooren te

dusdanighe

sware

assisterene ende behulpich

te wesene.
Item

de grootmeestersse zal

groot

regaert nemen dat zy,

noch ooc yemant van den anderen jouffrauwen ende beghynen,
niet ghenoteert en worden van eenighe curieusheit int draghen
te wetene van ghestyfde dunne doecken, ghetande hemsmauwen, lynen

halsdoecken met craghen ende lobbekins, calieren

mauwen van half osset, tapytzerien, sargien ende andere dierghelycken

weerlycke

habyten

ende properheden, die

gheestelycke jouffrauwen ende beghynen

goede

naer daude costume

ende usantie niet ghoorloft en zyn te draghene, permitterende
haerlieden niet

te min

grau cleederen

te draghene , ghelyc

de beghynen tot Mechelen ooc onsen bysdoms van Camerycke
ghewoonelic zyn te draghene.
Item zo wanneer dat
sacramente behoort te
ghevoucht heeft om

daghen zy dat

gaene,

dat

heleghe

ontfanghene, ende ontfanghen
ruste

hauden ende int

oft ooc

men

als

ten

yemant

sacrament

des

helighen
hem zo

autaers

te

heeft, zo zal een yeghelyc zyn

beghynhof blyven

noch ter maeltyt

oft andersins uutgaen, ten ware merckelic by eenighe zekere
redelycke nbotzake ,

hetzelve in

de

discretie van de opper-

meestersse te beschickene ende te orloven. Zo wie dat con
trarie doen zal, voor deerste reyse zal een maent inne sitten.
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eest dat noch meer ghebuert dat zal staen ter correctie van
der grootmeestersse.
Item een yeghelyc beghynken of die voor sulcx int voorseide
hof begheert onfTanghen te wordene, zal gheloven ende con
senteren dat zo verre htter niet en beliefde daer te blyvene,
oft van lyve ter doot quame , dat als dan haer huys oft
camere zal blyven toebehoorende den hove voorseit , sonder
dat yemant van haeren erfghenaemen daer eenich recht toe
zal moghen pretenderen.
Ende oft ooc gheschiede dat yemant eenighen man heymelycke trauwe ghelooft hadde oft ooc ondertrauwe ghedaen
hadde aleer zy uuten hove niet allen ghetrocken ende ghescheyden ware, die zal boven tghene dat^voorseyt es verbueren
haer beste bedde tot behoef van den crancken van der fermerien.
Item willen ooc mede statueren ende bevelen zeer scherpelyc
den voorseiden prochiaen ende grootmeestersse ende andere
meesterssen dat zy in den voorseiden hove niet toe en laten
die grootc frequentatie oft visiteringhe

van gheestelycke

weeiiycke manspersoonen ende principalycken
oft opsprake af zoude moghen commen.

oft

daer suspicie

Item dat ooc voor dieghene die begrypelick gheselscheep
hantieren ende op sondaghen ende helighe daghen huer gheboden oft dienst niet en achten, zelen arbitrairlic ghecorrigiert worden.
Item een yeghelic zal zyn conscientie reyn houden metten
sacramente der biechten ende en zal die maent (als voorseit
es) niet over laten lyden sonder biechte te sprekene ende te
vier hoochtyden ten heleghen sacramente te gane, ende zullen
alsdan (zoot ooc gheseit es) binnen den hove moeten blyven,
opdat zy in haer devotie niet gheturbeert worden.

Quae quidem statuta et ordinationes per nos ut premittitur
edita et facta una cum alijs preinsertis per nos ut premittitur
moderatis approbatis et confirmatis modo et forma pretactis
per curatum et rectrices aliasque beghinas predictas perpetuis
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futuris temporibus inviolabiliter interteneri et observari volumus
et

mandamus reservantes nihilominus omnimodam

nobis et

successoribus nostris authoritatem in premissis augendi minumendi mutandi et corrigendi prout secundum rerum et tem
porum varietatem visum fuerit expedire. Per premissa tarnen
beghinas

que

statuta et ordinationes hujusmodi

negligenter

fuerint transgresse ad mortale peccatum seu culpam astringere
non intendimus dummodo precepta
Caveant tarnen ne

Dei non transgrediantur.

in nostri vel iurisdictionis nostrae eccle-

siasticae ordinariae et pontificalis contemtum seu vilipendium
quidquam attentare seu ijsdem statutis et ordinationibus contravenire presumant. Alioqui eas graviter peccaturas ac modo
et forma

premissis corrigendas et puniendas fore decernimus

et declaramus. Quodque etiam per premissa non intendimus
statum

beginarum

approbare neque
assignare.

huiusmodi alias quam ut iura permittunt
eisdem

aliquem novum

modum

In quorum omnium et singulorum fides

monium premissorum presentes

litteras ex

religionis
et testi

inde fieri

et per

secretarium nostrum infra scriptum subsignari sigillique nostri
iussimus et fecimus appensione communiri.

Datum et actum

Bruxelle dictae nostrae diocesis anno domini millesimo quingentesimo quinquagesimo primo, mensis Julij die sexta.
Per R u m Ill m D n u m Episcopum et Ducem prefatum.

CLUSIS.
Oorspronkelijk stuk op perkament. — Het zegel ontbreekt.

CV.
12 Augustus 1552. — Frodijs Ghyselins, zoon van Jan, en Clara
Joos, zijne vrouw, verkoopen aan Joanna van Steghen, meesteresse van 't Begijnhof te Dendermonde, eene jaarlijksehe losrent
van 5 schellingen groote, bezet op een huis te Dendermonde, in de
Dijkstraat.
Oorspronkelijke akte op perkament, verleden voor amman en schepenen van Dendermonde - — Met het
geschonden zegel van zaken der stad.

—

208

—

CVI.

5 Maart 1554. — Daneel Merte, zoon van Daneel, verkoopt aan
Pauwel van der Specht en zijne huisvrouw Margareta van der
Meere, eene losrent van eenen zak rogge 's jaars, verpand op 30
roeden land te Opwijk.

Oorspronkelijke akte op perkament, verleden voor meier
en schepenen van Opwijk. — Met vier zegels.

CVII.

7 Lauwmaand 1555. — Cornelis Steeman verkoopt aan Adriaan van
Langenhove en Jan Phelips, als voogden over de kinderen van
wijlen Goossen Phelips en Magdalena van Acker, eene erfelijke
losrent van 5 schellingen groote 's jaars, bezet op een huis te Dendermonde, op de Groote Markt.

Oorspronkelijke akte voor amman en schepenen van
Dendermonde. — Het zegel ontbreekt.

CVIII.

3 Februari 1559. — Augustijn van den Dorpe, weduwenaar van
Elisabeth Marscalc, verkoopt aan Joanna van Steghen, meesteresse van 't Hegijnhof, eene rent van 20 schellingen groote
's jaars, bezet op een dagwand land te St.-Gillis.

Oorspronkelijke akte op perkament , verleden voor
Gillis Mortgat, meier, en de schepenen van St.Gillis, Belle en Zwijveke. — Een van de vijf zegels
is bewaard gebleven.
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CIX.

4 Mei 1565. — Rentbrief van 5 schellingen groote 's jaars, bjzet op
een huis te Dendermonde, op de Vest, genaamd den « Duutschen
Leghere-, door Marten van Revets, ten voordeele van 't Begijnhof.

Oorspronkelijke akte op perkament , verleden voor
amman en schepenen van Dendermonde. — Het zegel
ontbreekt.

cx.
1 Augustus 1574. — Rentbrief van 2 pond groote 's jaars, ten laste
van de stad Dendermonde, in voordeel van Pieter Valcke.

Oorspronkelijke akte op perkament. Het stadszegel
ontbreekt. — Op den rug staat dat deze rent den 20
Juni 1598 door Pieter Valcke werd afgestaan « metter
warmer handt » aan 't St.-Blasiusgastlmis.

CXI.

1 Augustus 1574. — Gillis van Damme, zoon van Gillis, te Lebbeke,
verkoopt aan jonkvrouw Juliana van Langenhove, weduwe van
Jan van der Nimmen, eene jaarlijksche losrent van 2 pond groote,
bezet op eene hofstede, ter grootte van 7 dagwand, te Lebbeke,
aan de Kruisstraat, wezende een leen, gehouden van het leenhof,
te Dendermonde.

Oorspronkelijke akte, verleden voor Antoon Nieulant,
stedehouder van jonkheer Frans van den Kethulle,
heer van Rijhove, baljuw van Dendermonde, en leen
man van den hove dier stad. — De zegels ontbreken.
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CXII.

26 Februari 1579. — Jan Baeten, zoon van Adriaan, verkoopt aan
Joanna van Steghen, meesteresse van't Begijnhof, ten voordeels
der - firmcrie -, eene jaarlijksche rent van 7 schellingen 6 grooten, bezet op eene hofstede buiten de Steenpoort.

Oorspronkelijke akte op perkament , verleden voor
amman en schepenen van Dendermonde, met het zegel
van zaken der stad.

CXIII.

5 Januari 1593. — Schuldbekentenis eener jaarlijksche erfelijke rent
van 3 schellingen groote door Domien Mauwe, in voordeel van
't Begijnhof en de Kluizenaressen.

Wy ampman ende schepenen der stede van Dendremonde
doen te wetene een yeghelyck dat voor ons commen ende
ghecompareert is in persoone Dominicus Mauwe , dewelcke
heeft aldaer wel ende wettelyck bekent schuldich te zyne an
den beghynhove ende der cluuse binnen der zeiver stede
eenen erffelycken onlosselycken cheyns van elf schellinghen
grooten tsiaers , vallende telcken kersavonde , danoff de dry
schellinghen grooten erffelyck jaerlycx ontfaen ende gheproffyteert moeten worden by den voorschreven beghynhove , te
wetene de twee schellynghen grooten van dien by den couvente
bywaerts der poorten van den zeiven hove , ende dandere
twaelf grooten by den couvente bywaerts der fermerye van
den zeiven , ende de resterende acht schellynghen grooten
erffelyck moeten commen ten proffyte van de cluysenersse
binnen derzelver stede , ende dat in redemptie van alzulc
een eeuwich ende erffelyc koegars van zessen als den voor
schreven beghynhove ende der cluyse respectievelyck eertijden
ghejoent, ghegheven ende gbemaect es gheweest by M r Jan
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de Stickere in eene weede, gheleghen binnen vryheden deser
stede buyten de Bruusselpoorte ,
gbenwoordich byghenaemt den
pant competerende , naer

neffens den

Baluenis ,

je-

Maneweede, den voorschreven

uutwysen

de

brieven danoff ghe-

passeert van schepenen, onslieder voorzaten in wette, in daten
zesthiensten laumaent int jaer veerthien hondert dry en vyftich,
onderteeckent

Calckene, ende

ghezeghelt

zeghele, alhier by ons lieden ghesien ,
hiermede

worden

voorgaenden

ghedoot

ende

met

ghecasseert ,

consente ende authorisatie

desen

stadts

dewelcke mits desen
dat

tot dyen

al

naer

ghegheven

ende verleent by myn eerw t e heere den Bisschop van Ghendt,
volghende der appostille staende op de comparants requeste,
ten dien eynde aen zyn eerw'
en

twintichsten octobris

XV C

ghepresenteert in daten vier

twee en

tnegentich

lestleden ,

onderteeckent by den secretaris Pletincx, alhier oock ghesien,
wekken voorschreven

erffelycken

onlosselycken

elff schellynghen grooten tsiaers ten

cheyns

behouve ende

van

maniere

als voorschreven de voors. comparant heeft wel ende wettelyck met alle manissen ende vonnissen van wette in ghelycken
gheobserveert bezet ende ghehypothequiert, bezet ende hypothequiert mits desen op dezelve zyne gheheele weede, groot
vyff

dachwant

buuten der

oft

daerontrent ,

Brusselpoorten ,

gheleghen binnen

vryhede

neffens den Balluenis als voor

schreven, commende metten eenen eynde west jeghens de stede
veste, noort de Gaverweede, oost Cornelis de Mol, zuut tgoet
van Zwyvicke, commende aen de dreve daer tvoorschreven com
parants goet uutweecht, voor date deser anders niet belast nochte
gheasserineert, omme by faulte van de jaerlycxsche betalynghe,
tzy van eene ofte meer jaeren, alle ghebreken daer anne verhaelt
ende gherecouvreert te worden, naer de usantie ende costume
deser vierschaere. In kennisse der waerheyt hebben wij schepenen
voornoemt den zeghel van zaecken der voors. stede hier anne ghedaen uuthanghen desen vijfsten january XV C dry en tneghentich.
Oorspronkelijk stuk op perkament, met het zegel van
zaken der stad Dendermonde, in bruin was. — Op den
rug : Voor de cluysenersse en den beghynhove binnen
dese stede xj s. tsiaers op de Maneweede.
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CXIV.

10 Maart 1599 — Daneel Moortgat , Pauwel Verryst en Gillis
Lapaert verkoopen aan Jan Debbaut de twee deelen van 7 dagwand ie Lebbeke, bij de Vondelen, herkomstig van Gillis van
Damme, mits 6 pond groote het dagwand.

Oorspronkelijke akte op perkament, verleden voor Jan
Pieters, meier, en de leenmannen van Lebbeke. —
Het zegel van den griffier, waarmede de akte bekleed
was. « gemerct wy nog ter tijt geene segels en heb
ben », ontbreekt.

cxv.
10 April 1601. — Erfbrief van verscheidene partijen land en leen te
Lebbeke, ten voordeele van Frans van der Nimmen.

Oorspronkelijke akte op perkament, verleden voor meier
en leenmannen van Lebbeke. — De zegels zijn ver
dwenen.

CXVI.

18 Februari 1(302. — Jan van Damme, zoon van Gillis, verkoopt aan
Jan Debbaut, ten voordeele van Frans van der Nimmen , een
half bunder land, wezende leen, le Lebbeke, op 't « achterste
Nieulant •>.

Oorspronkelijke akte op perkament, verleden voor meier
en leenmanuen van Lebbeke.
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CXVII.

20 Juni 1606. — Katelijne de Keyser, dochter van Jan, begijn te
Dendermonde, begiftigt het Begijnhof aldaar met wat haar toebe
hoort in drij riddertienden te Opwijk, jaarlijks opbrengende 21
schellingen 8 grooten. Een deel van dit inkomen moet besteed
worden « ten behoeve van den achtersten couvente, tot reparatie of
» reedificatie van denzelven couvente ».

Oorspronkelijke akte op perkament, verleden voor bal
juw en leenmannen van Dendermonde.

CXVIII.

2 Augustus 1606. — Albert en Izabella bekrachtigen de voorrechten
van 't Begijnhof, er aan verleend door Philip den Goede, hertog
van Burgondië.

Albert et Isabel Clara Eugenia infante d'Espaigne, etc. a
tous ceulx qui ces presentes lettres verront, Salut , scavoir
faisons , nous avons receu 1'humble requete et supplication
de noz bien amees les maistresses et soeurs du Beguinaige
de notre ville de Tenremonde , contenant comme au mois
de juing de 1'an mil quatre cents cincquante deux le ducq
Philippe de Bourgoingne, conté de Flandres, de haulte memoire , apres avoir ouy la relation d'aulcuns de son conseil
ayant lors visité le lieu dudit Beguinaige, et eu 1'advis des
gens de son grand conseil , auroit par des lettres patentes
entre aultres ordonné et deffendu que personne, de quel estat
ou condition qu'il soit, neust a faire audit lieu dudit begui
naige ny dedans la fermeté et cloison d'icelluy, aulcuns ouvraiges, soit de blanchir toiles , essuyer draps , ny aultres
quelconcques, ny aussy jeuz, soit de paulme soit de boules,
ou aultres jeuz quels qu'ilz soyent, sur peine de trois livres
parisiz, a commectre

par les transgresseurs par tant

de fois
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qu'ilz seront trouvez faisant le contraire , afin que les suppliantes pouroient tant mieulx servir Dieu, sans estre travaillees
ny empeschees en leur devotion , et combien qu'il ne soit
loisible a personne de faire ou attempter quelque chose au
contraire, ce non obstant aulcunes personnes se sont advancez
et s'advancent de jouer au pourpris dudict Beguinaige a la
paulme, boules et d'autres jeuz, et que pis est, les capitaines,
tenans garnison en ladite ville, y passent a monstre et reveue
leurs soldats , sans respecter ny leur previlege ny 1'estat et
vocation desdites suppliantes , les quelles sont depuis bien
aultrement reiglees , et leur dit Beguinaige n'est qu'une as
semblee d'aulcunes vefves, jeusnes pucelles et daultres devotes
femmes , du tout dediees a Dieu , ne doyans partant estre
Iroublees ny empeschees en leur dite vocation et devotion ,
et moingz scandalisees par aulcune hantise de soldats et
personnes layz et seculieres, cause que les dites remonstrantes
ont prins leur refuge vers nous , suppliant tres humblement
qu'il nous pleust de confirmer et ratiffier leur dit previlege
qui est de la teneur comme s'ensuyt : (Volgt de charter van
1452 , hiervoren onder N° LIX). Pour ce est il que nous
ce que dessus considéré , inclinants favorablement a la supplication et requeste des dites maictresses et seurs du Beguinage
du dit Tenremonde , suppliantes , avons de nostre certaine
science et authorité absolute et souveraine lesdits privileges,
franchises, droicts et prerogatives, et tout le contenu et lettres
cy dessus escriptes loué, ratifié et confirmé, louons, ratihons
et confirmons de grace especiale par ces presentes, veuillants
et ordonnants que les dites suppliantes et leurs successeurs
en puissent et pourront librement joyr et user tout ainsy et
par la mesme manière qu'elles ont faict ou peu faire jusques
a present , pourveu qu'elles en aient deuement joy et usé.
Sy donnons en mandement a noz tres chiers et feaulx les
chief presidents et gens de noz privee et grand consaulx,
président et gens de nostre conseil en Flandres, bailly dudit
Tenremonde , bourgmestres et eschevins d'illecq , et a tous
aultres noz justiciers et officiers, leurs lieutenants et chascun
d'eux en droict soy et si comme a luy appartiendra qne de
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nostre presente grace, confirmation et approbation et de tout
Ie contenu

en

ces dites

presentes ils

facent ,

seuflrent et

laissent lesdites suppliantes, ensemble leurs successeures, plainement et paisiblement joyr et user, sans leur taire mectre
on donner ,

ny souffrir estre faict , mis ou donné ores ny

en temps advenir aulcun destourbier ou empeschement au
contraire, car ainsy nous plaist il. En tesmoing de ce nous
avons faict mectre nostre grand scel a ces presentes , donné
en nostre ville de Bruxelles le deuxiesme jour du mois d'Aoust
1'an de grace mil six eens et six.
Oorspronkelijk stuk op perkament, met rood wassen
zegel. _ Op den rug staat; « Confirmatur van het
privilegie den Beghijnhovc eertijts verleendt bij hertoghe Philips van Bourgoingnen om te kiesen hunne
meesters, ende dat men op den ho ff niet spelen en mach
met bollen, caetsen of anderssins, nochte bleechen, op
de boete telchen van dryepen. par. Vernieut ende gheconfirmeert by de Eertshertoghen Albert ende Elisabeth Clara Eugenia , Infante van Spaijnien, anno
XVIc sesse den /ƒ•" ougste.

CXIX.
20 December 1606. — Opdracht aan 't Begijnhof eener jaarlijksehe
rent van 20 schellingen groote door de erfgenamen van Au
gustijn van Dorpe.
Oorspronkelijke akte op perkament, met het zegel van
zaken der stad Dendermonde.

cxx.
20 Januari 1609. — Karei van der Roest en Tanne de Mul verkoopen aan Frans van der Nimmen eene partij land, ter grootte van
een dagwand, te Lebbeke, mits 7 pond groote.
Oorspronkelijke akte op perkament, verleden voor meier
en schepenen van Lebbeke.
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CXXI.
15 Februari 1610. — Cornelis en Gillis Beeekman, kinderen van
Hildewaard, verkoopen aan Jan Debbant, ten voordeele van Frans
van der Nimmen, zoon van Jan, eene weede te Lebbeke, ter
grootte van 5 dag wand, genaamd de Beekweede , mits 50 pond
groote Vlaamseh.
Oorspronkelijke akte op perkament, verleden voor meier
en schepenen van Lebbeke.

CXXII.
1613. — Vertoogschrift aan burgemeester en schepenen van Dendermonde ten einde het Begijnhof terug in 't bezit te stellen van de
opbrengst der Vestingen.
Vertoonen in alder reverentie de meesterssen van den bsghynhove binnen deser stede, hoe dat sy over sekeren goeden
tyt by anderen requeste gheremonstreert hebben aen uwe
eerweerdichste dat tot profyte ende behoeve van den voor
schreven godshuyse by uwe heeren voorsaeten van in den
jaere XI1I C ende acht en tsestich gheaccordeert , ghegheven
ende gheconsenteert gheweest es paisibelyck te ghebruycken eeuwelyck alle de blaedinghe van al den ghersse van der vesten
ende van dat daeraen en op wassen sal, biiyten ende binnen
van den torre aff staende in d'eynde van den voorschreven
beghynhove, jeghens d'eynde van de Beraustraete tot Jans lande
van den Ackere, ende dat om Godts ende rechts wille, metgaeders by redenen dat d'erve, daerop de voorschreven veste
gheleghen es ende daer den voorschreven torre op staet
toebehoorde den selven beghynhove, ende dat deselve jeghens
hemlieden ghenomen waeren van weghen deser stede, sonder
oynt veel ghelt of rente daervoren ghegheven te hebben ,
volghende den chartre danoff synde, alhier per copie annex,
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dewelck gheconsidereert ende dat sy supplianten op de voor
schreven requeste gheene apostille en hebben vercreghen ,
maer dat die mach in 't onghereede bedeghen wesen ende
middelertyt dat thout, op de voorschreven vesten ghewassen,
ghecapt wordt bij de ontfanghers derselver stede ,

biddende

de voorschreven supplianten dat men hemlieden in de pos
sessie van de voorschreven blaedinghe paisibelijck wille laeten
continueren als in

voorleden tyden, ghemerckt by de voor

leden troublen hemlieden

niet en kan

vers,aen

worden iet

daervan ghederogeert te syn , sonderlinghe nu in tyde van
payse, ende dat oock de voorschreven blaedinghe hemlieden
supplianten eens deels es teecommende van rechts weghen ,
soo den voorschreven chartre behelst , sal daeromme uwe
eerweerdichste believen te lasten aen de ontfanghers deser
stede, die hemlieden supplianten daerinne trouble doen ende
belet , dat sijlieden denselven supplianten de voorschreven
blaedinghe laeten ghebruycken ende possesseren , metgaeders
betaelen ende oplegghen sulcx sijlieden van de selve blaedinghe
alreeds doen kappen ende weeren hebben, ter estimatie naer
redene. Dwelck doende sullen uwe eerw. wel doen.
De apostille luidt :
« Dat de supplianten alvoren doceren van de possessie by
heml. hier

te

voren ghehadt van

den

ghebruycke

van de

vesten hierby vermeit. »
Actum in tcollegie desen 24 January 1613.
Eventijdig afschrift.

CXXIII.
20 Maart 1616. — Testament van de begijn Maria van der Meeren,
dochter van Pieter, in voordeel van 't Begijnhof, van den kapelaan
en andere er in genoemde personen.

Comparerende voor mij Jan Caelendries pbre, ende notaris,
present den ghetuyghen onderschreven, d'eersame Maria van
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der Meeren, beghynken op het beghynhoff van Dendermonde,
dewelcke ter daete deser sieckelyck sijnde, maer nochtans wel
by haeren verstande ende memorie , dwelck sy met Godts
gratie wel is hebbende. Considerende ende bemerckende de
broosheyd der menschelycker naturen ende datter niet ze
kerder en is dan de doot ende niet onsekerder dan de huere
der selver ,

willende daerom van haeren

tydelycken goede,

haer van Godt Almachtich hier op deser weerelt verleent,
ordonneren ende beschicken , soo heeft sij bij vorme van
testamente ende uyttersten wille gheordonneert het naervolghende , willende ende begheerende dattet in alles metten
eersten naer haer overlyden volbrocht worde , ghelyck den
uyttersten wille van elck christen mensch mach ende moet
volbrocht worden. Eerst ende alvoren soo beveelt sij testatrice
ootmoedelyck haere siele (soo wanneer die by den wille des
heeren uvt haeren lichaeme scheyden sal) Gode van hemelrycke, Maria sijn ghebenedyde moeder ende alle den hemelschen gheselschepe, ende haer doode lichaem der ghewijdder
aerden, dwelck sy begheert dat begraeven sal worden binnen
de kercke van den beghynhove van Dendermonde , neffens
haere kerckstede, op haer graff gheleyt worden den gheleysen
steen daertoe dienende, op den wekken men sal doen stellen
den datum van haer overlyden , begheerende oock dat haer
lichaem ter aerden sal ghedaen worden met den kerckelycken
dienst, ende d'uytvaert sal tsaemen de begraevenisse ghedaen
worden ; sdaechs te voren sal men singhen vigiliën met
neghen lessen ; op den dach der begravenissen sal men voor
de misse singhen commendatien, in de derde misse de sequentie
ende naer de misse ten graeve Clementissima ; de celebran
ten, die de twee ghelesen missen doen, sullen elck thien
stuyvers hebben ende oock mede ter uytvaert ghenoot wor
den. Den pastoor sal hebben voor synen kerckelycken dienst
ende het tsondaechs ghebedt een pond gr. ; den selven daerenboven noch maeckende eenen dobbelen ducaet in specie, oft
acht guldens daer voren , hem mids desen biddende dat hy
haerder sielen will' ghedachtich wesen in synder sacrificiën.
Het kerckenrecht een pondt gr. ;

het recht van de sanghe-
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ressen thien schellinghen gr. : de costersse voor haer recht vyff
sch. gr.

Tot de

begraevenisse

sal

men doen

maecken

ses

tortsen, elck van een pondt was, vier staevelkeerssen, elck
van een pondt was ende twee keerssen, elck van een halff
pondt was, ende dese twee salmen branden op den aultaer. De
offerkeerssen sullen ghenomen worden uyt de masse van het
voorschreven was ; begheert oock dat op haer graff licht
ghebrandt sal worden ses weken. Eene van de ses voors.
tortsen sal beschickt worden in de kerke van S< Gillis ende
eene int clooster van S t e Brigitte. Die het lichaem ter aerden
draeghen , die wesen sullen Mayken Spans , Anne van de
Velde, Anna Verhaeverr ende Anna Rombouts, mitsghaeders
de cruysdraeghersse, sullen elck eenen van haer beste hooftdoecken hebben ende die de tortsen draeghen sullen elck vyf
gr. hebben , ende die

de keerssen

draeghen

elck

dry gr.

Sullen ter maeltyt ghenoot worden haeren pastoor , meesterssen. met de meesters van den beghynhove, sangheressen,
costersse. den pastoor van St. Gillis, met de rechtweers ende
naeste ghebueren van de testatrice , ende voorts tot de dis
cretie van de erfghenamen. tSavonts sullen ter maeltyt ghenoodt
worden haeren pastoor, meesterssen, costersse, sangheressen,
met alle de hauderlinghen van de beghynkens. Sal oock ghedeelt worden aen deghene die opt beghynhof woonen elck
een schotel rijs met een wittebroot van twee gr., ende dit
sal alsoo bedeelt worden dat elck pondt rijs sal ghedistribueert
worden in vier schotelen. Daer op tbeghijnhoff scholen zijn
sal men oock voor de schoolkinderen beschincken twee scho
telen rijs, met twee wittebrooden, elck van eenen stuyver.
In S t e Brigitten clooster sal men draeghen thien schotelen
rijs, met thien wittebrooden van eenen stuyver, met noch
twee schotelen spijse voor de religieusen. Daerenboven noch
maeckende tot de kerke van hetselve clooster drij ponden
gr. eens , haer midts desen recommanderende int ghebedt
van de religieuse. Den paters capucijnen sal men beschicken
twellef

schotelen rijs,

met

twellef wittebrooden, van eenen

stuyver, twee schotelen spijse ende een vaetken biers , met
noch vijff pont gr. eens, om deselve te jmployeren tot haer-
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lieder beliefte. De vier van dese vyff pont gr. sal moeten
gheven Janne Lauwers , over de betaelinghe van het leeren
van haere dochters , boven den quijtschelt noch van drij
pondt gr. ,

ofte

in

faulte

van haer betaelinghe heeft heer

Jacob Lauwers, deken van Dendermonde , t'selve toegheseyt
te betaelen. Dies sullen deselve paters voor de siele van de
testatrice celebreren vijfthien missen, in het Swert Susterhuys,
ghasthuys van S* Blasius , in de Dyckpoorte ende S* Jans
op tVeer voor de passanten, elck dry schotelen rijs ende dry
wittebrooden van eenen stuyver; in het H. Gheesthuys vijf
schotelen rijs ende vijf wittebrooden van eenen stuyver ; voor
de ghevanghene twee schotelen rijs ende twee wittebrooden
van eenen stuyver ; tot de vrienden, ende deghene die comen
offeren elck een schotel rijs. Ten daeghe haerder begraevenisse sal ghedeelt worden aen de armen , soo van den
beghijnhove als andere, eenen veertel ro^ghe , die ghebacken
sal worden in brooden van twee stuyvers. Maeckt oook bij
testamente aen Maeyken Monteguys , haere nichte , daer sy
moyken aff is , voor dienst ende aerbeyt,
hauwen, soo het ghestaen ende gheleghen
ende baete daer aenclevende , metgaeders
landt ende meersch, renten ende huyshuere
jaere van het overlyden van de testatrice ;
niet dat de erfghenaemen

het gheheel huysis, met commer
de pachten van
tot ende met den
noch en begheert

eenich ondersoeck sullen moghen

doen aengaende het huyshauwen ofte roerlycke goeden ende
huysraet , soo van lijnen , wullen , tennewerck , eerewerck ,
aerdewerck , ijseren werck , hauten werck , cooren , teruwe ,
vleesch , botere oft eenighe andere provisie , maer sal , als
voorseyt is , het gheheel huyshauwen voor haer behauden ,
met conditie dat sij sal moeten becostighen ende betalen in
den eersten dry pondt gr., hiervoren ghemaeckt tot de kercke
van het clooster van S t e Brigitten , met het restende een
pondt gr., aen de Capucijnen ghelaeten, met noch vijff pondt
gr., ghemaeckt aen het clooster van de Grau Susters tot
Loven in den ham onder de Borch , om deselve te ghebruycken tot haerlieder beliefte ende voor des testatrices siele
te bidden ; bovendien noch aen Gillis Vermeere , Joos van
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der Rijst ende Joos van Caelendries elck een pondt gr. als
sijlieder priester worden, ende Anna van der Rijst, oock een
pondt gr. als sij beghynken worde, Mayken Huylenbroeck ,
f a Pieters , haer metere , een pondt gr., gheeft de testatrice
aen Hans Monteguyt ende Betken Monteguyt ende Antonette
de Bolle elck eenen ommedoeck, Pieter ende Anna Monteguyt
dry ellen fyn lynwaet onder hun beyden , de huysvrouwen
van Joos ende Hcyndrick de Bolle elck een elle fyn lynwaet.
Sal oock de voorschreven Mayken Monteguyt tot haeren
laste nemen ende moeten betaelen het recht van den hove
aenghaende het bedde met syne toebehoorten ende het recht
van het broederschap , aenghaende den besten opperrock ,
dwelck tsaemen gheaccordeert is by afcoope voor de somme
van seven pondt gr. eens, waervan de drij pondt gr. sullen
gheimploijeert worden tot den aultaer van onse Lieve Vrauwe
ende dander restende vier pondt gr. tot de infirmerije. Alle
desen last sal Mayken Monteguyt moeten dooghen als voorseyt es van daer aff daer mentie ghemaeckt wordt van haer
testamentaire ghifte tot hier toe. Alle den kinderen van Anna
Raes maeckt de voorschreven testatrice twee en dertich pondt
gr. eens, tot laste van haere erfghenaemen, waervan Anna
van der Meeren, f a Pieters, weduwe

Pieter Monteguyt, d'eene

helft sal moeten becostighen , ende d'ander helft Adriaen
Droeshaut, als in hauwelyck hebbende Anna Raes, zal dese
somme van 32 pondt gr. moghen betaelt worden op de vier
naestcommende jaeren, elck ghevende telcken jaere vier pondt
gr., om naer het expireren van dese 4 jaeren den voorschreven
kinderen daer mede te coopen eene rente van twee pondt gr.
tsjaers, oft belieft den voorschreven erfghenaemen naer de vier
jaeren desen last op hun te nemen , sullen hetselve vermoghen te doen , midts dat sij dese rente ghehauden sullen
wesen suffisantelyck te besetten ende bepanden met eenen
wettelycken chaertere als erve ; Mayken Droeshaut, der testatricen meteren , sal in dese twee pondt gr. dobbel gheniet
hebben boven d'ander kinderen, ende sullen dese twee pondt
gr. rente versterven van d'een kindt op d'ander. Maeckt noch
de voorschreven testatrice aen het voorste couvent een dach-
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wandt leens, onbegrepen der juster maeten, gheleghen binnen
S' Gillis op Daems haeghe, daer pachter aff es Hans Monteguyt.

Dies begheert de testatrice ghestelt te worden in den

ghelesboeck van desen couvente ende voor haere ziele daghelycx
ghebeden te worden.

Maeckt oock

tot onderbaudt van den

capellaen van den beghynhove van Dendermonde, die daghe
lycx int beghynhoff

dienst

doen sal

ende

celebreren ,

drij

dachwandt leens , onbegrepen der juster maeten , gheleghen
binnen S l Gillis in het Roosbroeck, paelende aen de straete
ende ter Vonder

waert , aen het goedt van Cornelis Byl ,

daer pachter aff is Joos van Belle, met noch drij dachwandt
leen, oock gheleghen int Roosbroeck, paelende aen de straete
ende aen tgoet van
Smet ;

in dese

Cornelis Byl , daer pachter aff is Joos

drij

dachwandt is

gheleghen

een veldeken

van drij vyf en twintich royen met de smesse ende het landt
daer aenclevende, maecken
begrepen ;

tsaemen oock dry dachwandt on

dese ses dachwandt commen

tot profijt van den

capellaen van den beghynhove als voorseyt is, om hier door
ende andere middelen te moghen gheraecken om daeghelycx
ghedient te worden

van

noch

eene misse, ende soo langhe

datter gheenen capellaen en is die daeghelycx misse doet int
beghynhoff, sullen dese proffyten van dese goedinghen beleyt
worden om te croyseren tot vermeerderinghe van het profyt
van den

selven capelaen ,

noch en

is

des testatrices

wille

niet dat jemant sal gauderen van de profyten van dese goe
dinghen

dan den capellaen, dienst

doende

voorschreven is ; de meesterssen van

ter

plaetsen als

den beghynhove sullen

dese proffyten employeren soo sy best sullen konen tot ver
meerderinghe van

den dienst desselfs hoofs. Item gheeft de

testatrice noch aen het achterste couvent een dachwandt landts,
gheleghen binnen

S l Gillis , aen den tweeden Meulenbercli ,

aen 't Schepersgat ,

met noch vier pondt gr. eens daerenbo-

ven ; dese vier pondt sullen blyfven onder Mayken Monteguyt,
dewelcke oock

sal

trecken den pacht van

dit voorschreven

dachwandt, tot dat sy daervan sal ontfanghen hebben sessen
twintich guldens , ende
ende

sessen

twintich

als dan sal met de vier

guldens

coopen

voor

den

pondt gr.
achtersten
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couvente eene rente van thien sch. gr., ende sal tselve couvent commen alsdan int gheniet van den voorschreven grondt
ende rente ; dies sal tcouvent ghehouden sijn te doen celebreren
acht missen , vier van requiem , een voor J. Marie van der
Meeren, eene voor Mayken Monteguyt , eene voor Elisaheth
van der Meeren ende eene voor Pauwels van Steken , metghaders noch een misse van de H. Dryvuldicheyt ende eene
van Onse Lieve Vrouwe, voor de siele van J. Marie van der
Meeren
de

ende oock voor

H. Dryvuldicheyt

Mayken Monteguyt

ende eene

een misse van

van Onse Lieve Vrauwe ,

ten daeghen van de vier missen van requiem die men cele
breren sal ten daeghen van elckx overlyden , oft anders met
de eerste

bequaemicheyt sal den

celebrant

ten graeve lesen

miserere ende de profundis. Op 't jaerghetijde van J. Marie
van der Meeren sullen ghedeelt
beghynkens

worden aen vylthien aerme

xv proven , elck van twee gr. ; op tjaerghetyde

van Mayken Monteguyt ende Elisabeth van der Meeren sal
ghedeelt worden telckens vyfthien proven, elck van eenen gr.,
den celebrant sal voor dese acht missen hebben eenen gulden,
de costersse voor haer moyte vyf gr., de meestersse voor haer
besorghen vyff gr. Op die dachwandt landts, den achtersten
couvente ghemaeckt, heeft de Infirmerije van den beghynhove
thien gr. tsjaers , waervan

tselve

couvent de

Infirmerye sal

moeten betaelen de andere twee dachwandt. daerop dese thien
gr. syn sprekende, sullen dan van de Infirmerije ontsleghen
worden ; het surplus van dese proffyten sal wesen tot gheniet
van die van den achtersten
men haer sal stellen
siele bidden.

couvente ;

dies begheert sij dat

int gheles ende daeghelycx voor haer

De garderobe maeckt de testatrice

tot de tre-

sorye van de kercke van den beghynhove, naer de doot van
Mayken Monteguyt. Alle de boecken, soo walsche als vlaemsche, ten sterfhuyse van haer testatrice bevonden, maeckt sy
tot ghebruyck van Mayken Monteguyt ; dies sal deselve Mon
teguyt aen

Adriaen

Droeshout

eenen

boeck

van

devotien

gheven. Sullen deselve boecken naer het overlyden van Mayken
xMonteguyt, ten

haeren sterfhuyse bevonden, die sij niet wech

ghegheven ofte ghemaeckt en sal hebben, toecomen de kercke
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beghynhove. De testatrice

laet het proffyt van de

blayinghe, soo van het goet ghelaeten tot den capellaen van
den beghynhove , als hetghene ghelaeten aen het voorste
couvent, aen Mayken Monteguyt, voor dienst ende aerbeyt,
met conditie dat sy tselve niet en sal moghen vercoopen
ofte belasten. Tghene tot den achtersten couvente ghelaeten
sol volcomen worden als voorschreven is. Ende opdat dit
haer testamente te beter saude moghen effect sorteren ende
volcomen worden, soo heeft sy ghekosen ende kiest bij desen
tot executeurs haeren cosen Ghysbrecht de Schaepdryver ende
Pieter d'Hertoghe, biddende deselve dat sy dit al tsaemen, met
den eersten alst moghelyck is , willen volcommen ende beneerstighen, hun mids desen ghevende voor hun moyte ende
tot ghedenckenisse , elck eenen dobbelen ducaet in spetien ,
oft acht guldens daervoren, maeckende midts desen Mayken
Monteguyt oock executrice van haeren testamente , deselve
oock oorlovende seven paer liens ter uytvaert te nooden ,
boven deghene die van den ghemeenen sterfhuyse sullen
ghenoot worden ; willende oock ende begheerende deselve
testatrice dat tghuene hier

neergheschreven sal worden , tsij

oft door de handt van J. Marie van der Meeren ofte van
Mayken Monteguyt , sal van deselve crachte wesen ende
plaetse grypen als het voorghaende , doende met desen tes
tamente te niete alle voorghaende testamenten. Dit is alsoo
ghedaen ter presentien van heer P. de Bolle ende dheer Jan
van Caelendries, desen 20 Meert 1616.

MAEYKEN VAN DER MEERE.

Oorspronkelijk stuk op papier, gevolgd door twee ko
pijen van onterfenisakten, verleden voor baljuw en
leenmannen van Dendermonde.
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CXXIV.

16 September 1621. — Nieuwe statuten verleend aan liet Begijnhof
door Jaeob Boonen, bisschop van (jent.

Jacob Boonen, by der gratie Godts ende des Apostolick.en
Stoels,

Bisschop van

Ghent, doen te weten dat wy, om te

vervoorderen de godt-vruchticheyt ende ghestichticheyt, daegelijcx

(Godt loff)

wy , naer

groyend int beghynhotï van

eenighe visitatien

van

tselve ,

Dendermonde,

goedt

ghevonden

hebben te ordonneren de naer volghende poincten, eensdeels
aireede inghestelt bij

de

eerweerdichste heeren

bisschoppen

van Ghent, onse voorsaeten.
In den eersten sal wel onderhauden worden tghene aireede
tsedert

eenighe

jaeren

in

ghebruyck is,

tsondaeghs noch sheylichdaechs

dat de

niet en gaen

beghynen

buyten thoff,

sonder merckelycke oorsaecke ende voorgaende kennisse van
de meestersse.
Op bruyloften en sal men tsavonts noynt maeltydt hauden,
ende

gheensints

niet meer soo snoens als savondts eenighe

speellieden oft dansseryen toe laeten.
De beghynen en sullen savonts niet

uyt eten ghaen buyten,

noch oock tsavonts gheen vremt volck ten eten nooden, ten
waer om

merckelycke redene ,

by kennisse ende oorlof van

de meestersse.
Gheene weduwen noch andere weerlycke persoonen, oock
niet jonghe dochters, gheenen
worden, en

sin

hebbende

om beghyn te

sullen op tbeghynhoff moghen woonen, ten waer

bij onsen oorloff, ghehoort alvooren den pastoor ende mees
tersse,
Niemandt en sal voortaen ontfanghen worden int beghynhoff
hy en sy

ten

minsten ghedoteert met acht ponden grooten

tsiaers, in erifelycke renten oft goeden, tot haere noodt-druft,
ten waere om sonderlinghe redenen by ons dien aenghaende
anders ghedispenseert wierdt.

—
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dochters, die in de couventen woonen

proffijt, ende niet en

in

heurlieder

volherden oft niet ontfanghen en wor

den tot het beghynhoff, sullen tot

recompense

van tgheniet

van huys, brandt ende ander gherief, midlertyt aldaer ghehadt,
betaelen twee pondt groot voor tjaer ende voor minderen oft
meerderen tyt naer rate.
De

beghynen en sullen

niet slaepen in elcanders huyscn,

sonder merckelycke redene ende oorlof van de meestersse.
De

rekeninghe

van

het

beghynhoff

sal

gheschieden . ten

minsten alle dry jaer eens.
Sal ten eersten perfect register ghemaeckt worden van alle
de bescheeden , papieren ende munimenten den
toecomende, ende

sullen

alle

beghynhove

deselve ghebrocht worden int

secreet daertoe ghestelt , sonder eenighe daer uyt te trecken
dan midts laetende recepisse.
Alle renten ,
grooten

niet

tsjaers ,

bedraghende over

de

twee schellinghen

ende niet raeckende recognitie ofte eenighe

heerlyckheyt desen beghynhove toecomende. ende onlosselyck
synde , sullen niet min moghen

ghelost

worden

midts

ten

minsten daer voor betaelende den penninck vier en twintich,
boven de verloopen, met last dat de lospenninghen sullen in
meerder bequaeme renten oft goeden weder aengheleyt wor
den ten

behoeve van den beghynhove.

Tot voldoeninghc van de fondatien van

jaerghetyden, niet

ghenoechsaem ghedoteert synde , bedraeghende
acht

en

tsestich

jaerghetyden ter

somme

tsaemen over

van vier

ponden

vier schellinghen seven grooten ses penninghen parcsyse tsjaers,
onbegrepen, daer van evenwel eenighe renten gheseght wor
den

niet

bekomelyck te syne , sullen ghedaen

worden

naer

rate van bestreek des ontfancks alle maenden een ghesonghen
jaerghetyde, met misse, vigiliën etc., rekenende vyf schellin
ghen

voor elck ,

ende

indien daer noch

iet

overschiet sal

bestaedt worden tot ghelesen missen van requiem op gheleghene
daeghen, ter intentie van de

fondateurs,

naer advenant van

eenen schellinck groote voor elcke misse.
Belastende een ieghelyck diet sal aenghaen hem naer dese
articulen te voeghen.

—
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secretaris

ondeiteeckent

ende

met ons cachet beseghelt , tot Ghendt den sesthienden Septembris int jaer duysent ses hondert een en twintich.
By laste van syne voorseyde Eerweerdicheyt.

LUCAS OOMS, secretaris.

cxxv.
22 Mei 1623. — Erfbrief van een half dagwand land te Opwijk,
toebehoord hebbende aan de begijn Katelijrie de Keyser , ten
voordeeJe van 't Begijnhof.

Oorspronkelijke akte op perkament , verleden vóór
meier, schepenen en leenmannen van Opwijk , met
drie roodwassen zegels, waarvan twee geschonden.

CXXVI.

13 Augustus 1623 — Beslissing van den bisschop van Gent nopens
de jaargetijden , gesticht in 't Begijnhof door Catharina Verpletsen.

Antonius Triest ,
Gandavcnsis. Allen

Dei et apostolicas sedis gratia episcopus
de

gone

die dese sullen sien saluyt in

den heere. Alsoo ons van wegen het bagynhof van Dermonde
te kennen is gegeven hoe dat Catelyne Verpletsen by testamente
hadde gelaeten aen het

voors. bagynhof eene erfelyke rente

van thien schellingen groote tsiaers, met laste dat het voorn,
bagynhof

jaerlycx geduerende den tyt van dertich jaeren saude

doen celebreren een

jaergetijt voor

de siele van

datrice, ende naer het expireren van de dertich

haere

fon-

jaeren vermeit

saude de selve rente werden by het selve bagynhof geprofyteert tot augmentatie van den sanck , ende dat ter oorsaeke
van deselve rente ende fondatie gesproten syn diversche diffe-
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renten, die het selve bagynhof
sij oock

ontfaen

hebben

—

heeft moeten becostigen, daertoe

de

achterstellen

van de

rente in

questien. Item dat in het zelve bagynhof noch was gefundeert
een

jaergetyt, waer

vooren alleenelyck gelaeten waeren twee

pond groot eens ,

versoukende

op deen ende dandere

onse

ordonnantie , soo

ist dal wy, gelet hebbende op het

gone

voors., hebben geordonneert ende ordonneren mits desen dat
het voors. bagynhof ten opsien van de achterstellen van de
rente van x s. groot, by hun geprofficteert, sal gehauden wesen
jaerlycx een jaergetyde te doen voor de siele van de fundatrice,
gedurende den

tijt

van vyf en dertich

geexpireert synde sal

jaeren , wekken tyt

werden achtervolgt de fundatie voors.

Ende nopende dander fundatie sal jaerlycx werden gecelebreert
een lesende misse, waeraf den celebrant sal proffycteren eenen
schellinck , den dienaer ses grooten

ende

de

kercke eenen

schellinck voor wyn ende licht.
Actum desen XIII en ougst 1625.
J. VlLLERlUS, secret.

Oorspronkelijk stuk, met het zegel van den bisschop.

CXXVII.

September 1625. — Verzoekschrift aan den bisschop van Gent
door Frans van der Nimmen en zijne echlgenoote Anna Sneeuwaters, ten einde gemachtigd te worden om in het huis te ver
blijven dat zij voornemens zijn te bouwen in liet Begijnhof
Dit verzoek wordt door den bisschop ingewilligd.

Aen myn eerw. heere den Bisschop van Gendt. Supplierende
vertoogen ootmoedelyck M r Francois van der Nimmen ende
Joef e Anna Sneeuwaters ,

syne

jegenwoordige

huysvrouwe ,

hoe dat sij beeden zuekende Godt Almachtich in stillicheyt
op te offeren een goede siele in hunnen ouderdom, hebben
geiont ende met der wermer handt opgedregen aen het ba-
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gynhof van Dermonde acht bunderen lants,

met de huysen,

stallen, schuren ende allen hunnen toebehoorten, soo deselve
gestaen ende gelegen syn
tot

binnen de

fundatie van acht plaetsen

prochie van Lebbeke ,

otte prebenden van acht ba-

gyntiens , ende dat sij supplianten oock

van sinne sijn een

seer bequaem huys binnen het bevanck van den voors. bagynhove te doen opmaecken voor de woonste van de voors. acht
bagyntiens , met ende onder
in

de conditiën breeder begrepen

het instrument daervan gemaeckt, hier medegaende, ende

onder

andere

dat

sy supplianten

hunnen

leven gedurende

sauden vermogen bewoonen het huys dat sy van intentie syn
te maeken, om
het reste van

aldaer in alle stillicheyt ende godtvruchticheyt
hunnen

leven

te volbrengen , ende eyndelyck

sonder hun met eenige tydelycke saeken ofte affairen te on
derwinnen, alles procederende uyt eenen godtvruchtigen yver
ende singuliere devotie, nemaer alsoo hetselve niet en saude
konnen geschieden

sonder het consent

ende adveue van

U

Eerwt. , bidden de supplianten seere ootmoedelyck de selve
gedient te wesen

hierinne

te gedragen haere

octroy. Welck doende etc.
Sy getoocht aen den heere deken van

Dermonde, mitsgaders

aen den pastoor ende groot joetïrouwen
aldaer ,

om

worden

naer

hierop

gehoort

behooren.

hun

de liberale

den suppliant gedaen heeft aen
monde ,

midtsgaders de

dragende tot

van

advijs

begeerte die den selven is

jonste

bagynhof
gedaen te

Sept.

1625.

J.

ende

gifte

die

het Beghynhoff van Dender-

groote

deselve plaetse ,

het

alsdan

Actum desen

Villerius, secr.
Ghesien ende gemerckt

consent ende

affectie

die

den

daer beneffens 00c

selven

is

de goede

hebbende om hem te vertrecken

uyt de werelt ende Godt voortaene in stillicheyt te dienen ,
soo ist dat myn
Dendermonde ,
den

heer

den

beneffens

deken van

de christenheyt van

den pastoor ende

meesterssen van

Beghynhove, goet ende geraetsaem vinden den suppliant

syn versoek te

accorderen ,

met adveu

van syne

Eerweer-

dicheyt. Den 2 2 September 1625. Jacob Lauwers, Joes van
Calendries, pbr., Catarina Verpletsen,

Gatarine Vermeere.
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Antonius Triest, by de gratie Godts, Bisschop van Gendt,
allen dengonen die dese sullen sien, salicheyt in den heere.
Alsoo ons van weghen onse beminde in Christo Francois
van der Nimmen ende joeff e Anna Sneewaters , syne huysvrauwe, te kennen gegeven was dat sy lieden uyt pure ende
singuliere devotie in het bagynhoff van Termonde gefondeert
hadden acht provenen voor het onderhaut van acht bagyntiens,
op de conditiën ende bespreken breeder vermeit by het in
strument daerop gemaeckt ende by ons neerstenlyck ondersocht, versoeckende daerentboven om te mogen in het voorn,
bagynhoff beyde de suppliantens leven geduerende te mogen
woonen, ende daerop gehadt hebbende het schriftelyck advijs
van den heere lantdeken van Termonde, mitsgaders van den
pastor ende groot joeffrauwen van het selven bagynhoff,
hebben de supplianten geconsenteert, soo wy consenteren mits
desen, hun versouck breeder by hunne requeste, staende op
d'ander sijde vermeit , mits dat sijlieden geen bagijntiens en
sullen binnen hunnen huyse tsavonts ter maeltyt nooden ofte
by de bagyntiens ter maeltijt te gaen , ende hun stillekens
ende eerbaerlijck binnen den hove van het selven bagynhoff
hauden sullen.
Actum desen 2Ó EN September IÓ25.
J. VlLLERIUS, secr.

Oorspronkelijk stuk op papier.

CXXVIII.

28 Mei 1626. — Octrooi van Philip IV , koning van Spanje ,
waarbij Frans van der Nimmen gemachtigd wordt het couvent
der Acht Blijdschappen te begiftigen.

Philips by der gratie Godts , Coninck van Castillen, enz.,
allen denghonen die dese jegenwoordige sullen sien salut.
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Wy hebben ontfangen doodmoedige supplicatie van M r Franchois van der Nimmen , jegenwoordelick residerende binnen
onse stadt van Denremonde , inhoudende hoe dat die verthoonder met alle sorge ende neersticheyt, tot vollen genuege
van syne overhoofden , ontrent de twee en dertich jaeren
als Apothecaris heeft gedient het casteel van Antwerpen,
ende hem tegenwoordelick bevindende in den ouderdom van

lanck

over die tsestich jaeren, sonder kinderen ende geboren binnen
de voorseyde stede van Dendremonde, beroert is geworden,
naer voorgaende permissie van den bisschop van Ghendt, hem
selven te vertrecken ende voor die resterende jaeien syns
levens syne residentie te houden in een quartier van den
begyn'nove van de voorseyde stede van Dendremonce, omme
by desen middele boven die eenicheyt van der plaetse ter
handt te wesen aen seker godtshuus van acht aerme begynkens, met fondatie van seker jaerelicxsche missen, dwelck hy
van meyninge es aldaer te doen stichten ende tot dien eynde
die metselrye ende bauwynge aldaer aireede begonsten, ende
volgende die bestedinghe

tegen S' Gillis dach toecommende

gheheel moet volmaeckt wesen, terwylen dat die verthoondei
syne residentie is houdende in dinfirmerie van den zeiven
begynhove, lot wekken eynde die verthoonder metter daedt
tvoorseyde godtshuys heeft gebeneficieert metter quantiteyt
van acht bunderen lants onbegrepen, met huysen, schueien,
stallen ende andere edificien daerop staende, daervan dat on
trent die sesse dachwanden syn hooftleen. wesende van libre
dispositie , ghehouden van den leenhove van Dendremonde ,
ende die reste eensdeels achterleenen ende eensdeels erfven ,
die verthoonder hem ganschelick vertrout hebbende dat hem
in pieuse saecken treckende totten dienst Godts ende van
geestelicken staedt selcx was georloft te doene , ignorerende
datter waeren eenige prohibitive ordonnantiën ter contiarien,
sonderlynge ten opsiene van tvoors. godtshuys , gelyck oock
syn alle de resterende goederen van den voorseyden begyn
hove , altyts sullen syn ende blyven onderworpen alle die
lasten, preccarien, subsidien, beden ordinarisse ende extiaoidinarisse van den lande ende

onsen dienst , metsgadeis ooc
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draegen die rechten seigneuriale van thiende penninghen ,
verheffen ende ander die daertoe syn staende, ende door de
tegenwoordige veranderynge souden mogen vereyscht worden
gelycke alle andere weerelicke goederen, daervoor dan eygentlick
de voorseyde goederen , nietjegenstaende der voorseyde destinatie, niet en worden ghehouden voor geamortiseerde goederen
ofte gevallen in dooder handt , van anclevende der forme ,
midts dat sy inder substantie anclevende die lasten alle souden
syn te reputeren voor levende ende seculiere goederen, maer
also evenwel die vors. fondatie sonder voorgaende octroy van
amortisatie niet en soude bestaen, so heeft den verthoonder
synen toevlucht genomen aen

ons ,

biddende oodmoedelick

dattet ons beliefde hem ten eynde voorseyt het selve octroy
te verkenen , op den last der voorn, conditiën , nemende
regardt op de intentie van den verthoondere, syne voorgaende
diensten, synen ouderdom, die plaetse van synder geboorte,
daer de fondatie soude geschieden , dat die wercken aireede
begonst syn , ende dat die voorseyde fondatie sonder die
voorseyde goederen in specie te ontfanghen, midts het verlies
van de commoditeyten die daer van souden syn resulterende,
niet en soude connen bestaen ende tot egeenen effecte en
soude connen gebrocht worden twaere met gereede pennyngen,
met renten ofte goederen van andere nature, midts tvoorseyde
begynhof door de voorgaende troubelen gansch ende geheel
es onversien van huysen. seer erme, ende dat die acht aerme
begynkens, daertoe die voorseyde fondatie gedestineert es, den
meestendeel sullen syn van des verthoonders maeschap, ende
dat daer duere dese saecke van allen syden des te meer is
van favorable consideratie ende midts de exceptie van der cas
voor den toecommenden tydt niet en can veroorsaecken eenige
prejuditiale consequentie voor andere persoonen, soo eyst dat
wy de saecken voorschreven overghemerct, ende daerop ghehadt t'advys so van onse lieve ende ghetrauwe die hooft
bailliu van onse stede ende Lande van Dendremonde , als
van burgmeester ende schepenen der selver stede , genegen
wesende ter oodmoedige bede ende begeerte van den voorn.
M r Franchois

van der

Nimmen ,

suppliant ,

hebben hem
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gegundt, geoctroveert ende geaccordeert , gunnen, octroyeren
ende accorderen hy onse sonderlynge gratie mids desen dat
hy ten ellecte alsvooren sal mogen gheven , cederen ende
transporteren die acht bunderen lants hier voren vermeit ,
met huysen , schueren , stallen ende andere edificien daerop
staende , tot proffycte van acht aerme begynkens , ende de
infirmerye van den selven begynhove als anderssins, breeder
hierboven verhaelt , behoudens nochtans dat den suppliant
ghehouden sal wesen voor de helft van de voorseyde acht
bunderen, synde een partye hooftleene ende een partye achterleenen, wesende by sterfte ofte alienatie subiect relief van
thien ponden parisis , boven andere rechten te betaelen tot
onsen proffycte de relieve aengaende de leenen ende ooc te
stellen eenen bedienelicken man ende tsynder sterfte te be
taelen wederomme relief ende te setten eenen anderen, ende
dat altyts so te continueren , ende aengaende dander helft
van de voors. acht bunderen , wesende erfve , sullen blyven
ende staen te schote ende lote , metsgaders subiect aen alle
ordinaire ende extraordinaire lants costen, ten eeuwigen daege,
wel verstaende dat daeraf de twee ende een half bundere
lants, subiect synde aen ons den thienden penninck, wanneer
die verhandelt ofte veralieneert worden, daer vooren sal den
voorseyden suppliant ooc gehouden syn te betaelen ende
fornieren tot onser indempniteyt , sulcke somme van pennyngen als die van onse rekencamere te Ryssele sullen tauxeren
ende arbitreren. Ontbieden over sulcx ende bevelen onse seer
lieve ende getrauwe die hooft presidenten ende luyden van
onsen secreten raeden, president ende luyden van onsen raede
in Vlaenderen, president ende luyden van onse voors. reken
camere tot Ryssele, stadthoudere ende leenmannen ende alle
andere onse rechteren , justicieren ende officieren , die dit
roeren sal mogen, dat sy den voors. suppliant van dese onse
gratie , octroy ende permissie in der vuegen ende manieren
voorseyt, doen, laeten ende gedoogen vryelick ende volcommelick genieten ende gebruycken , sonder hem te doen ofte
laeten geschieden, nu, noch in toecommende tyden , eenich
hindere, letsel ofte moeyenisse ter contrarien, want ons also
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gelieft. Des toorconden hebben wy onsen zegel hier aen doen
hangen. Ghegeven in onse stede van Bruessele den acht en
twintichsten dach der maent van Meye int jaer ons heeren
duysent zesse hondert ende zessentwintich , van onse rycken
het seste.
Ma. V'.
Op den ploy stond :
onderteekent :

de

van rooden wasse

By den Coninck in sijnen Raede ,

Berty ,

gesegeit met eenen grooten segel

daeran

uythangende in dobbelen steerte

van perchemyne.

Eventijdig afschrift op perkament.

CXXIX.
\

2 Maart J027. — Frans van der Nimmen begiftigt de kerk van
het Begijnhof met eene vergulde keten en eerie zilveren schotel,
te bewaren in 't couvent der acht Blijds<:happcn.

Ic Franchois van der Nimmen bekenne mits desen gegheven
te hebben ter eeren Godts ende de heylighe Moeder ende Maghet
Maria , aen dese kerke van desen begghyrihove van Dendremonde myne vergulde ketene ende myne silveren talliore ,
om deselve in dese kerke
te gebruycken , maer ic
worden int couvent van
der waerheyt hebbe ic dit

ter eeren Godts te besighen ende
beghere datse altoes sal bewaert
de acht Blijschappen. In kennisse
gescreven ende onderteeckent desen

2 en marty 1627.
F R A N C H O I S VAN D E R N I M M E N .

Daar onder staat: Dese boven schreven hetinge is gheim-

ploieert tot siraet van dese kerche : — De bovenstaende
talliore is verwisselt over een fraeier om in de kerche
de ampullen op te setten alst feestdaghen sijn.
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cxxx.
6 Juli 1627. - Stichting van het couvent der Acht Blijdschappen
door Frans van der Nimmen.

Wy ampman ende schepenen der stede van

Dendremonde

doen te wetene, dat voor ons commen ende gecompareert es
in propren persoone Franchois van der Nimmen , f* Jans ,
thuwelick hebbende Jo e Anna Sneeuwaeters, sijne derde huysvrauwe, ten desen presente, te kennen ghevende dat hy op
den acht en twintigsten dach der maendt Meye XVI C zessen
twintich vercreghen heelt van syne Co. Mat. opene briefven
van octroij, alhier getoont , geteeckent op den ploij bij den
Coninck in sijnen raede , onderteeckent de Bertij , waervan
den inhauden van woorde te woorde hiernaer volcht , uyt
crachte van de welcke hy geerne soude stichten seker godtshuys van acht aerme Beghyntkens, op het Beghynhof binnen
deser voorseyder stede van Dendremonde, ghelyck hy alreeds
begonst heeft, ten wekken eynde hy comparant metter daet
tvoors. godtshuus hadde ghebeneficieert, so hy liberaelick jondt,
gheeft ende beneficieert midts desen , met de quantiteyt van
acht bunderen landts, onbegrepen der maeten , met huusen,
schueren, stallen ende andere edificien daerop staende, gestaen
ende gelegen binnen der prochie van Lebbeke, in pachte be
seten by Jan Moens , f. Gillis, daervan dat ontrent de zes
dachwant zyn hooftleenen, wesende van libre dispositie, ghehauden van den Leenhove van Dendremonde, ende de reste
eensdeels achterleenen ende eensdeels erfve , daer van de
documenten de jegenwoordige meesterssen , ten desen ooc
present, syn by den zeiven comparant bij inventaris overgelevert geweest , soo zij bekenden ende dat op de conditiën,
restrictien ende reserven hier naer volgende, te wetene eerst
dat de bovenschreven ghifte es gheschiet ter eeren Godts, de
gebenedijde Moeder ende Maeghet Maria , ende tot laefvenisse van zyns ghevers siele, so wanneer dat Godt Almachtich
sal believen de selve uyt dese bedruckte ende ellendige weerelt
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te haelen, metsgaders degone van Jo« Digna van Mockenborch,
syne tweeste huysvrauwe was, voorts ooc de zielen van pater
Joannes van der Nimmen, pbre ende Minnebroeder was, ende
van M r Franchois van der Nimmen, in synen leven licentiaet
in beede de rechten, des comparants zonen, beede overleden
binnen der stadt van Andtwerpen , metsgaders ooc de ziele
van joncvrauwe Barbara van der Nimmen , arme Clarisse
binnen der stadt van Mechelen , so wanneer ooc Godt Almachtich van gelycken zal believen die uyt deser weerelt te
haelen . ende voorts ooc tot commemoratie ende ghedachtenisse van de zielen van dry syns comparants dochterkens ,
te weten, twee Catharinen ende eene Marie van der Nimmen,
jonck synde deser weerelt overleden, alle de selve kinderen
by hem comparant donateur gheprocreert by de voorn. Jo e
Digna van Mockenburch , syne tweede huysvrauwe was , so
voorseyt es, ende voorts ooc tot laefvenisse van de ziele van
de voorn. Jo e Anna Sneeuwaeters, syne jegenwoordige huys
vrauwe , so wanneer oock Godt Almachtich sal believen de
selve

uyt deser

weerelt te haelen ,

metsgaders ooc van de

siele van joncvrauwe Marie van Rosseau, zyne eerste huys
vrauwe was, ende voorts van syne voorauders ende alle syne
naeste vrienden ende maeschap , ende namelick oock van de
zielen van Jan van der Nimmen, f. Pieters. metsgaders Jo e
Juliana van Langenhove, f a Pieters, syne vader ende moeder
waeren, metten jaerelicxschen innecommen van welcke voorseyde acht bunderen landts, huysen , schueren , stallen ende
cattheylen al onbegrepen alsvoren, ende tot concurrentie van
dien de voorn, van den beghynhove schuldich ende ghehouden
sullen ter eeren van de acht Blydtschappen van Onse Lieve
Vrauwe eeuwelick ende erfvelick continuelick geduerende te
hauden ende te ontfangen op tvoorn. Beghynhof acht begynkens , wesende de armpste van den voorn, begynhove , het
maeschap van hem ghever altyts gheprefereert , so wanneer
als de plaetsen niet en syn vervult, ghelyck aireede hy com
parant tot sesse plaetsen toe voorsien heeft, dies sal uytten
ghetalle nu blyven syne nichte Celiken van der Nimmen ,
syns broeders dochtere , saliger ,

die hy eene plaetse in de
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dotatie ghegheven hadde, want also sy eerfghenaem naer syn
doot es in syn goet, so salse connen gheraecken mette commoditeyt die zy op tBegynhof tot Ghendt heeft, so dat alhier
tot

Dendremonde

ontfanghen

op

het

Begynhof

sullen

naer syn doodt

worden tot achte begynkens, dies sal uyt tvoor-

schreven jaerelixsche innecommen eerst ende alvooren worden
gededuceert

twintich

schellingen

grooten tsjaers ,

jaergetyde alle jaere te doene , tot

voor

een

laefvenisse van de^ voor

schreven zielen, waervan den celebrandt, sangerssen ende de
fabricque sullen hebben den taux ordinaire ende de excresentie
sal uytgedeelt worden in broodt aen de aerme van den selven
begynhove ,

metsgaders

ooc bet voorts

alle het onderhaudt

ende reparatien van de voorseyde huysingen, schueren, stallen
ende cattheylen ; es voorts de intentie van

hem

comparant

dat eene meestersse van de selve acht Blyschappen sal gestelt
ende gecosen worden, omme beneffens dander resterende seven
begynkens te resideren

in tselve couvent , al mocht se wat

redelick ghestaedt ende wat verandert wesen , die den heere*
pastor

ende de

meesterssen kiesen

ende admitteren sullen ,

welcke meestersse van den couvente van de acht Blydtschappen
sal den ontfanck nemen

van tjaerelicx

innecommen van de

selve acht bunderen landts, met tgone daeraene dependeert ,
selver ontfangen, ende alle jaere ontrent onse Lieve Vrauwe
Lichmisse dach sal de voorschreven meestersse van den cou
vente

van

de acht

Blydschappen

zyn aen den selven heere pastor
hove rekeninghe te doene van
bvwesen ende ter

schuldich ende gehouden
ende

meestersse

van

den

tselve innecommen , ooc ten

presentie van mynen heere neve den ca-

noninck Jan Baptista van Breusegem, licentiaet in beede de
rechten, die tsamen int selve couvent alsdan sullen eten ten
coste van tselve jaerelix innecommen. Item also in de donatie
maer en staet dry guldens voor den heere pastor ende joncvrauwen meesterssen, so begeert ende ordineert hy comparant
dat den

heere pastoor voor zynen goeden dienst ende ordi-

natie jaerelycx sal hebben twee guldens ende de meesterssen
ooc jaerelycx vier guldens , ende dat voor haetiieder goeden
dienst, toesicht ende ordinatie, ende also hy naer syn doodt
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heeft ende laet midts dyen de denominatie aen syn

neve

den canoninck

ende joffrauwen

Bruesegem, met den heere pastor

meesterssen , omme also tsanien de plaetsen

te gheven aen dochters van syn maeschap, daertoe bequame
wesende, ooc sal men

jaerelycx als men de rekeninghe doen

sal, voor synen goeden dienst ende aerbeydt gheven van het
incommen van tselve couvent
naer ,de doodt van synen

vyf

schellingen groote ,

heere neve

ende

den canoninck Brue

segem, so laet hy de denominatie aen den heere pastor van
onse Lieve Vrauwe

van Lebbeke , die dan wesen

sal ende

altoos wesen sal, hem biddende ter eeren Godts dat hem sal
believen desen last ende dienst te

aenveerden

metten

heere

pastor ende de joffrauwen te samen , omme de denominatie
te doene

ende

te

ontfangen

de

aerme dochters

van

syn

maeschap, daertoe bequame synde, ofte andere dochters daertoe
bequame

synde .

het maeschap gheprefereert voor

denwelcken heere pastor sal jaerelijcx

vremde ,

believen metten heere

•pastor van het begijnhof endede meesterssen jaerelicx ontrent
onse Lieve Vrauwe

Lichtmesse de rekeninge te hooren van

het couvent van de acht Blydschappen , ende sal daer ooc
blyven eten ende voor synen dienst ende aerbeydt sal men
hem

jaerelicx gheven vyf schellingen grooten. Item naer myn

doodt
mynen
dienst

hebbe ick gelaeten aen M' Jacques van
neve, diemen
vyf

sterfman ,

schellyngen
ende

sterfman ende

Bruesegem ,

jaerelicx sal gheven voor synen goeden
grooten , als bedienelyck man ende

naer syn doodt

bedienelick

ende

overlyden sal altoos

man syn de naeste van de com-

parants geslachte, de mannelicke syde altoos geprefereert, ende
sal jaerelicx hebben vyf

schellingen

grooten.

Voorts wordt

deselve meestersse van tselve couvent belast dat sy de seven
begynkens sal hauden in goede discipline, also de joffrauwen
van den hove haer sullen ordineren ende belasten,

want hy

comparant verstaet dat niemant van het couvent en sal voor
deel hebben ,

hoe naer maeschap dat soude

mogen

wesen ,

op peine ijet anders doende dan het behoorde, by denselven
heer pastor ende

meesterssen

huerlieder beneficie afgenomen

te worden , authoriserende hy comparant in

toecommenden
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tyde den heer pastor ende meesterssen omme tvorseyde goet
naer syn overlyden te verhueren ten bysytte van de meestersse
van de acht Blydschappen, ten meesten proffycte van tselve
eouvent, ondersprekende jaerelicx soveel veertelen coorens als
de selve acht begynkens tot haerlieder alimentatie sullen van
nooae hebben ,

omme van gemeen broodt te eten ,

welcke

is des comparants begeerte datter roggen broodt voor de acht
begynkens int gemeen
bovendien noch te

sal gebacken ende gesleten

onderspreken

dhelft van

worden ,

alle het

haudt

ende dhelft van alle het fruyct ende eenige mandelen stroo,
tselve eouvent van noode wesende , ende de reste in gelde ,
behaudens dat deselve meestersse van tzelve eouvent sal van
tselve innecommen

jaerelicx voren af trecken ses guldens tot

reparatie voor de huusinge van tselve eouvent oft tselve re
paratie van doene heeft ofte niet , in

wekken gevalle sullen

zelve sommen daertoe bewaert worden tot dat tselve eouvent
de reparatie sal

van

doene

dochters ontfanghen oft

hebben. Voorts en sullen

aenveert worden ,

jaeren audt synde , omme

de

proffyeten

geen

ten sy achthien
te

trecken , ende

alvoren twee jaeren in een ander eouvent op tselve hof gewoont hebben, alles nochtans ter discretie van de meesterssen
van den selven hove ; ende als ijemant ir.necompt sullen betaelen vier schellyngen grooten ende jaerelicx twee schellyngen
ses grooten tot emploij van den

hof ende het huyshauden ,

ende het resterende suyver innecommen sal blyven tot behoeve
van deselve meestersse ende

de

seven

begynkens ; van alle

welcke bovenschreven begynkens hy comparant oock gereserveert heeft de denominatie daervan te doene voor zyn over
lyden.

Ende

aengaende

ghelt ende andere

de costen

oncosten

op de

van trelief ,
leenen

camerlynck

commende ende

vallende, die sullen betaelt worden van het voorseyde jaerelicx
innecommen ; ende

opdat de bovenschreven acht

begijnkens

also gedenomineert so vorseyt es ooc souden voorsien wesen
van huysagien omme tsamen inne

te woonen , so heeft hy

comparant liberaelick belooft, gejont, ghegheven ende begheert,
soo hy belooft , jont , gheeft ende begheert

midts

desen te

maecken een huus op tvoorseyde begyr.hof, so ende ghelyck
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tselve woonhuus ende huysagie alreeds begonst ende besteedt
es, daertoe hy comparant ghegheven heeft seker weeden ende
mersch, groot ontrent seven dachwant onbegrepen der maeten,
gheleghen binnen der prochie van Denderbelle, breeder verclaert in de donatie derselver den derden july XVI C vyff en
tvvintich
so heeft hy comparant begeert ende gheboden aen
de joffrauwen meesterssen dat sy tselve goet souden willen
vercoopen, omme metten pennynghen daervan commende tselve
woonhuys ende huysagie te maecken, ende also hy comparant
claerelick siet ende wel weet dat alle de pennyngen die van
tzelve goet aireede ontfangen syn , ende de pennyngen die
noch van tselve goet staen te ontfangen , niet genoechsaem
noch bestant en syn omme volcommelick het woonhuus ende
huysagie oppe te timmeren ende te metsen naer den heesch
van het wcrck , so is de intentie van den comparant , oft
geviele dat hy quame te overlyden eer alderstondt tselve
woonhuys opghemaeckt waere, so authoriseert hy comparant
midts desen den heere pastor ende de joffrauwen meesterssen
van desen hove omme tselve huys te doen opbauwen ende
de materialen ende wercklieden te betaelen ten coste ende
laste van

syns comparants eerste

ende ghereeste

achterge-

laeten goedynghe, so meuble als 00c immeuble, dewelcke hy
midts desen daer voren es verbindende ende verobligerende,
so hy daer vooren 00c verbindt syne hoors ende naercommers, elck in solidum , met condempnatie in forma. Voorts
gheeft ende jont denselven comparant aen deselve acht begynkens seven schilderykens op copere plaeten gheschildert ,
noch een ander schilderie onse Lieve Heere aen tcruys ende
onse Lieve Vrauwe, noch een schilderiken van Jesu, Maria,
Anna, noch een cleyn Mariabeldeken op koper gheschildert,
noch twee schilderikens, deene onse Lieve Heere ende dandere
onse Lieve Vrauwe , te weten twee rondekens , noch een
cruycefix van ebben haudt , noch eenen Legendeboeck van
het leven van de heiegen Godts, noch eenen auden Vaderboeck,
noch een boecxken dat hy comparant gheschreven heeft van

i Deze akte is in het archief niet meer te vinden.
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van onse Lieve Vrauwe , noch dry

bekerkens, gheteeckent met de letteren

effen

A. B.

M.,

noch dry effen selveren lepels ende een selveren tongescrabberken, met noch syn beste bedde met vier paer slaeplaeckens
ende

twee

de

beste sargien ,

daerloe noch

oorcussens, met ses van de beste fluwynen.

de twee beste
Noch

alle het

then, so schotelen, tailliooren, thennen bierpot ende waeterpot
ende fonteynken , ende anderssins al tghene dat gheteeckent
sal wesen met de bodtschap ofte met de letteren A. B. M.
Noch onderhalf dozyne van de beste servieten ende noch een
dozijne van de beste grove serveeten. Noch een ammelaecken
van ses ellen, met
noch

noch twee andere van de sorte daernaer,

handtdoecken ,

item

noch twee bancken ,

deene met

twee sloten ende dander met een slot, item syn leren contoirken, item

het

toebehoort heeft.

buffetken, dat scomparantens sone saliger
Item

de

schappraye

die

op

tcasteel

tot

Antwerpen staet, met ses sloten, noch een schappraeyken met
een slot, ende een schuyne, die hy comparant opt beghynhof
ghecocht heeft, item het forneys dat boven den keldere ghemetst es, item noch een ander forneys met dry yseren pickelen
ende ter syden twee yseren leden ende eenen ronden koperen
scheel,

twee coperen tresoore candelaers, met

een

thresoor

valleken om op H. Sacraments dach eenen autaer te maecken,
dry thennen candelaers, dry coperen andere candelaers, twee
yseren snutters , een aermken om tsaterdaechs licht
steken

voor

onse Lieve Vrauwe ,

middelbaeren

mortier

te ont

item noch eenen coperen

metten stampere , noch eenen

yseren

mortier metten stamper, item noch eenen marmeren mortierken
ofte musselken, noch een coperen heemerken omme water te
putten ende noch andere sommighe dinghen, diemen int gheschrifte sal bevinden, by der handt van den selven comparant
gheschreven , noch vier beste spaensche stoelen , scomparants
uyttreckende taefel, met twee goede tafelcleeren, deene beter
als d'andere ,

item

hangsels, item een
de

brieven

van

scomparantens yseren

latte met

yseren

hauten kistgen met yseren banden omme

donatie ,

de

brieven

brieven die 't couvent van de acht

van octroy ende de

Blyschappen toecommen
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inne te bewaeren in de fermerie by de jeffrauwen meesterssen
van den hove , verclaerende bet voorts hy comparant syne
intentie ende wille te wesen dat tot laefvenisse van de voor
schreven zielen, die hiervooren breeder syn ghedenomineert,
dat eeuwelick ende erffelick voor de sielen van hem comparant
ende syne jegenwoordige huysvrauwe binnen de kercke van
den voorn, beghynhove alle weken sal gecelebreert worden
eene misse by den heer pastor van den beghynhove, ten
sulcken daege ende huere als den selven heere pastor ende
syn naercommers mette meesterssen sal goet vinden , ende
als hy alle sondaegen in de kercke publiceren zal, daervoren
hy comparant heeft belooft , so hy belooft midts desen , te
betaelen een jaerelycxsche rente van vier ponden elf schellyngen acht grooten tsiaers, losselick den penninck twintich,
innegaende te kermisse toecommende XVI C zessen twintich, de
selve somme te bedeelen de vier ponden ses schellyngen acht
grooten voor den celebrant , wesende thien stuyvers voor
elcke misse, de vyf schellyngen groote voor de costesse, met
conditie dat heer ende M r Jan van Calendries, jegenwoordich
pastor van den beghynhove , deselve weckelicke misse mach
doen ende profficteren deselve

vier ponden

zes schellyngen

acht grooten tsjaers, alwaert so hy hiernaer geen pastor van
den beghynhove en waere , ende sal deselve misse vermogen
te doene daert hem believen sal, syn leven lanck geduerende,
ende naer syne doodt so zullen de meesterssen van den
beghynhove ghehauden syn dezelve misse te doen doen by
den genen die de joffrauwe sal believen binnen den selven
beghynhove , op de huere te stellen tot beste gerief van de
gemeente, ende syn deselve beghynkens van den selven nieu
wen couvente, ghenaempt de acht Blydtschappen, ghehauden
deselve wekelicke misse te commen hooren ende voor de
voorseyde sielen te bidden, ten sy hebbende noodtsaeckelick
beledt , veroblegierende hy comparant, tot versekerthede van
de selve rente van vier ponden elf schellyngen acht grooten
tsiaers, synen persoon ende goedyngen, present ende toecom
mende , ende de gone van syne hoors ende naercommers ,
elck in solidum , met beloofte van de selve rente te lossen
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ofte souffisantelick te besetten binnen vier jaeren
deser , ende de
van

den

lossinge te doene

begynhove

totter

ponden derthien schellyngen

aen

somme van

deselve

naer date
meesterssen

een en

tnegentich

vier grooten vlaems,

met ver-

loopen ende croisen naer rate van tyde, als tzelve gebueren
zal , deselve meesterssen ende haerlieder naercommers sullen
ghehauden syn de pennynghen wederomme anne te legghen
ten behoeve ende effecte voorseyt ,

wel

verstaende 00c dat

so verre den sallaris van thien stuyvers genomen voor elcke
misse te cleyne wierde, sal den celebrant so veel missen op
den

jaere te min

mogen doen , sonder dat syn comparants

hoors hier jegens yet sullen mogen seggen

ofte attenteren ,

nemaer ter contrarien sullen hemlieden hiernaer te reguleren
hebben, als

al tgone

voorschreven syn comparants

intentie

ende wille so zynde, zonder dat difi van den voorn, begyn
hove het goet hiervoren gheroert, gelegen binnen der voorseyde prochie van Lebbeke, nu

nochte ten eeuwigen dage, in

eeniger manieren sullen moghen belasten ofte vercoopen, dan
sal het revenu ende innecommen moeten geemployeert worden
so voorschreven es, reserverende niet min hy comparant met
zyne voorseyde huysvrauwe haerlieder beede leven lanck geduerende het gebruyck

van

tvoorschreven

huys ofte

nieuw

couvent op tselve begynhof, ende om het jaerlicx innecommen
ende

usufruit

van

de

voorseyde

acht bunderen lants

met

huvsen, schueren ende stallen, gelegen te Lebbeke, hiervoren
breeder vermeit, welcke volgende hebben heer ende M r Jan
van Calendries pastor, joncvrauwe Catharyne Verpletsen ende
Jo e Catharyne Vermeire, meesterssen, metgaders Mher Adolf
Veranneman , ruddere , heere van Appels , ende Pieter van
Calendries , meesters
uytten

name van

de

van den selven begynhove , over ende
beghifte ,

dese

voorschreven

geaecepteert ende oversulcx den ghever danof

ghiften

bedanct ,

met

beloofte van de selve ghifte te doen ende laeten volcomen ,
daeromme verbindende eerst den
ende goedyngen ,

comparant synen

persoon

present ende toecommende , metsgaders de

tweede comparanten de temporele goedyngen van den voorseyden begynhove , met

condempnatie in forma , ende niet
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min de respectieve comparanten syn hiermede te nieten doende,
casserende ende ontlastende de voorgaende passerynghe voor
die van Lebbeke ghedaen , voor so vele deselve dese jegenvvoordige es contrarierende. In kennisse der waerheden hebben
wy ampman ende schepenen dese gedaen teeckenen bij onsen
gesworen greffier ende hieranne gedaen uythangen den grooten
zegel van saecken der voorseyde stede van Dendremonde, desen
zesten dach van de maendt July in den jaere ons
duysent zesse hondert ende zeven en twinlich.

heeren

CLERCQ.

Eventijdig afschrift op perkament. — Het zegel ont
breekt.

CXXXI.

19 November 1(3^7. — Frans van der Nimooeu, stichter van het
couvent der Acht Blijdschappen , regelt de voorwaarden lot
aanvaarding in dit gesticht en vestigt nog «ene jaarlijksclm
rent van 3 pond groote , ter eere van de H. Drievuldigheid ,
om aan drie arme begijnen te worden uitgedeeld.

Compareerde voor ampman ende schepenen der stede van
Dendremonde in persoone Franchois van der Nimmen, fondateur van het couvent van de acht blyschappen, te kennen
ghevende ende verclarende als dat tot synen versoucke ende
begeerte de tegenwoordige jouffrouwen meesterssen van desen
beggynhove , ten desen oock present , hem accorderen ende
toelaten datter geene beggynkens van desen begghynhove int
selve couvent en sullen ontfanghen worden om daer eenich
proffyt af te genieten , ten ware dat het quame alsser int
selve couvent eene meestersse sal van doene wesen, ende ist
dat sake waere datter int selve couvent dan gheene van de
beggynkens van tselve couvent bequame toe gehouden en
wierde, soo zullen de jouffrouwen meesterssen hunlieden dan
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meestersse stellen diet hemlieden

bequame toe sal syn ,

voorts soo

believen

begeert den

sal, die

hier

fondaleur ex-

presselyck arme dochters ontfangen te hebben, welcke dochters
sullen int selve couvent moeten twee jaren Ieeren ende proeven,
ende alsse dan sullen bequame gevonden worden, soo sullen
se dan beggynkens worden int selve couvent , ende dat tot
acht int getal, ende voorts oock soo is de intentie van den
voorschreven fonaateur dat

boven de

voorschreven acht be^-

gyntkens gheen ander en sullen moghen woonen, alwaert sake
datter int selve couvent plaetse ghenouch waere. Is ooc con
ditie ende bespreek dat de dochters van het maesschap van
den fondateur

sullen

altoos

geprefereert

syn

voor

andere

vremde dochters, welcke conditiën volghende hebben heer ende
Mr Jan van Calendries , pastoor , ende jouffrouwe Catelina
Verpletsen ende jouffrouwe Catelyna Vermeere , meesterssen ,
midtsgaders mynheer Adolf Veranneman,

riddere, heere van

Appels, ende Pieter van Calendries, meesters van den selven
begghynhove,

beloven dit altoos in allen manieren trauwelyck

te onderhauden ende te doen onderhauden , eeuwelyck ende
erffelyck.

Voorts heeft den voornoemden comparant

uyt li-

beraele gifte gejont ende ghegeven aen de voorschreven jouffrouwen

meesterssen

grooten tsiaers, den

een

erffelyck

rente

van

dry

ponden

penninck sesthiene, spreeckende in twee

distincte briefven , om met het innecommen van diere jaerlycx gedistribueert te worden ter eeren van de

H.

Drijvul-

dicheyt aen dry arme beggynkens van den voors. beggynhove.
het welcke de voornoemde jouffrouwen voor hun selven ende
vo&r hemlieden naercommers
te effectueren.
gedaen

In kennisse

teeckenen

bij

belooft hebben te doene ende

der

waerheyt

onsen greffier

ende

hebben

wy

hieranne

dese

gedaen

uuthanghen den segel van saken der voors. stede van Dendermonde, den negenthienden
en twintich.

november sesthien hondert seven

Oorspronkelijk stuk op perkament . met geschonden
zegel.
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CXXXII.
]6 Maart 1033.
Frans van den Moortele en Elisabelh Smoors,
zijne huisvrouw, verkoopen aan Cornelis Spanoghe , zoon van
Jan, de helft van zes dagwand 35 roeden meersch in Baasrode
Broek, genaamd de Streke, mits eene jaarlijksche rent van 9
pond groote, ongemiriderd 8 pond voor 's verkoopers huis
vrouw.
Oorspronkelijke akte

op perkament ,

verleden voor

meier en schepenen van Baasrode en Vlassenbroek.
— Het zegel is geschonden.

CXXXIII.
30 April 1633. — De bisschop Antoon Triest beveelt den drager
dezes briefs aan om als pastoor van 't Begijnhof te worden
aangenomen.
Eerbaere ende seer beminde in den Heere.
Den brengher deser dunckt ons wel bequaem te sijn om
UI. te dienen als pasteur , als wesende wijs , discrete ende
van goet leven , ende al ist soo dat. hij met UI. niet wel
tot noch toe en heeft konnen accorderen nopende tpensioen,
niettemin presenteert hij sijnen dienst voor een jaer , om
daerentusscheti experientie te gheven van sijn bequaemicheyt,
twelck ons dunckt seer redelijck te wesen , hem daeromme
seer recommanderende. Hiermede bidden wij den Almachtighen
UI. mette h. vergaederinghe in lanckdurighe ende voorspoedighe ghesontheyt te ghespaeren.
Uut Ghendt desen lesten April XVI C XXXIIJ.
UI. goetwillich vader in Gode.
Ant. Busschop van Ghendt.
Oorspronkelijke akte op perkament. — Op den r u g :

Eerbaere wijse ende seer discrete groote Jouffrauwe
van het Beghijnhof tot Dendermonde.
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CXXXIV.

1633. — Vertoog van den bisschop Antoon Triest aan den Staats
raad, nopens de voorrechten des Begijnhofs.

Messieurs , après avoir examiné la rescription recue Ie 17
de Novembre dernier de la part des bourgmestre et échevins
de Termonde, je trouve qu'il y a deux points qu'ils pre'supposent pour leur fondement. Le premier est que les béguines
seroient personnes purement laïques et sans aucun de'gré ou qualité d'église ni de religion et partant qu'icelles seroient subjectes
de droict commun aux commandements du magistrat comme
de leur supérieur. Le deuxième que les bourgmestre et éche
vins seroient jusques a présent en possession de telle supériorité
d'exercice contre les béguines, de toute sorte de juridiction, a
1'exemple d'autres villes, comme Malines, Tirlemonl et Diest.
Pour renverser ce fondement et ces deux points, il plaira a
V. V. S. S. considérer que les béguinages sont un corps et
état écclésiastiques et religieux lato modo, et par conséquent
que les béguines doivent jouir du privilege d'exemption de
la juridiction séculiere et canonis, si quis suadente diabolo,
selon la plus équitable et vrai opinion des canonistes et
théologiens, ainsi que Sabien amplement deduit par raisons,
allégations et authorités, rapportées en certain escrit autrefois
exhibé en ce conseil sur une cause y pendante , indécise
entre moi et le conseil en Flandres , auquel escrit , pour
éviter prolixité, je me réserve, allant ci-joinct quotte A.
II est vray que semblables congrégations n'ont pas toutes
les parties essentielles d'un ordre proprement religieux, néanmoins il faut confesser que leur estat est suffisamment approuvé par le S' Siège et autres supérieurs comme religieux,
per quamdam participationem, ainsi que parient les docteurs
allégués dans Ie dit escrit, et que les personnes d'icellui sont
spécialement dédiées et consacrées au service de Dieu par
des cérémonies ecclésiastiques approuvées, ainsi que les clercs
tonsurés.
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D'oü vient que les papes et nommément Joannes 22 e , et
Clemens 6, appellent celles de Termonde en leurs bulles, dont
les copies costées B. 2, dilectas in Christo Jilias, magistram
et sorores domus beguinarum Teneramonde, et les ont prises
en leur protection. Wamesius conf. 3g6, N° 6 , allégué par
ces rescribentes , les tient pour personnes ecclésiastiques séculières. Molanus, lib. I, de canonicis cap. ia 0 , nomme les
béguinages monasteria extensive , ce qui suffit pour jouïr
de 1'exemption, non plus ni moins que les chanoinesses, tandis
qu'elles demeurent en leur congrégation , portent 1'habit distïnet de celui des séculiers, encore qu'elles se peuvent marier
a leur choix et se retirer en béguinage , a 1'imitation aussi
des clercs tonsurés et bénéficiers, qui jouissent entièrement
des privilèges et prérogaiives de leur estat ecclésiastique ,
tandis qu'ils s'y tiennent , n'y estant toutes fois immobiliter
obligé, aussi se pouvans librement seculariser par mariage ou
par autre estat incompatible au premier.
Laquelle exemption des béguines a leurs personnes n'est
pas seulement aplicquée , mais aussi recogtiue et accordée
par les princes séculiers, devanciers de Sa M te , attendu que
Robert , fils aisné du comte de Flandres , seigneur de Termonde, 1'an 1 2 9 4 , consentant 1'amortisation de certaine rue
au présent béguinage , parle en ces termes : nihil de cetero
per nos seu successores nostros dominii vel jurisdictionis in
predicta platea retinendo. Sgr. Philippe, duc de Bourgogne,
comte de Flandres , le 26 de juin 1452 , at non seulement
pris sous sa protection et sauvegarde especiale les maitresses
et soeurs du dit béguinage , estant de sa fondation , mais
aussi leurs mombours, maisons, terres, prets, fours et biens
quelconques , et ordonne en termes plus clairs « qu'on les
garde ou les face garder et défendre de toutes injures, violences, griefs, oppressions, manifestations de force darmes, de
puissances des lays et de toutes aultres inquiétations ou
nouvelletés indécens », estant ici bien a noter qu'il dict de
la puissance des lays, dont je dis exemptes, esquels privilèges
sont ici par copie C. 2 .
La mesme exemption at esté pareillement recognue par
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S. M., comme appert par la sentence du 14 de mai 1576 ,
quand a la requeste de Ia maitresse, soeurs et ïeligieuses du
dit béguinage, Icelle a ordonné de faire restituer tous les
meubles et deniers extorqués de ce be'guinage par exe'cution
et ordonnance du magistrat pour la contribution et entretenement des soldats allemans , y estant alors en garnison ,
avecq inhibition et défense au grand bailly et échevins de
ne plus a 1'avenir les inquieter ou taxer pour les raisons
déduictes en la requeste , par laquelle fut expressément pose'
et bien ave'ré que la juridiction et supériorite' sur les béguines
compecte aux évesques de Gand privativement et a lextension
du magistrat et que de ce ils estoient en

possession immé-

moriale.
Elle a aussij esté recognue par ce conseil en Flandres en
certaines sentences de fresche memoire et rendue avec cognaissance de cause le X e de novemhre 1627 , en certain procés
y intenté contre ledit magistrat , lequel estant requis de me
faire exhiber les fondations des hopitaux erigés a Termonde,
commencait sous ce pretexte a usurper sur 1'immunité dudit
béguinage, en ordonnant le 29 e de j uillet 1627 a la maitresse
d'exhiber les fondations , a paine d'y estre constrainte par
exécution, car aussi le dit magistrat 1'avait a ce judiciellement
faict sommer par le bailly, se vantant en oultre par 1'appel
du 20 d'aoust de la mesme année en termes tres clairs que
les maitresses et béguines estoient subjectes a leur juridiction,
de quoy n'estant alors rendu plaintif devant ledit conseil et
ayant faict insinuer ma requête aux bourgmestre et échevins,
ils se sont aussi tost déportés de semblable soustenue et
usurpation , selement que la dite ordonnance et exécution
menace fust anéantie de leur propre consentement et a leurs
despens , comme le tout appert
costées D. 3.
En quoy la

susdite exemption

par la

sentence et

fut derechef

procés

advouée et

confirmée mesme par les rescribents, lesquels partant sabusent , donnant a entendre a V. Seig ries qu'ils seroient en
possession
béguines ,

des supérioreté et commandement sur
comme sur les autres manans de la

les dites
viller , le
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contraire se démonstrant assez par ce que cy devarit est dict
et exhibé.
Que les béguines se sont annuellement presentées en la
procession générale, se faict a la semonce et réquisition du
magistrat , conformément aux aultres ordres et religieux y
composans , en laquelle elles ont toujours tenu le mesme
rang et ordre des personnes ecclésiastiques et religieuses.
Elles ont aussy payées les quotisations et schauwgelt imposées pour layde du roy ou pour la courtresse sur le mesme
pied que les aultres religieux et ecclésiastiques.
En oultre elles ont observées les ordonnances politiques de
la ville touchant le repos et bien commun , avecq pareille
obligation que les aultres exempts , ex vi directiva legis,
sans jamais avoir esté constrainctes par peines ou aultrement
de la part du magistrat , elles ont toujours réclamé leur
immunité et toujours esté maintenues en icelle ; que si ceulx
du magistrat les ont cotisés et chargés par dessus ce a leur
descein et contre le droict naturel divin et humain , leurs
actions doivent étre reputées pour des pures usurpations sur
la jurisdiction des evesques , 1'immunité ecclésiastique et la
sauvegarde du dit béguinage.
Ne pouvant servir aux rescribants les exemples des villes
nommées en leur rescription, car tout ce qui se pratique en
Brabant, Malines ou ailleurs ne se pratique pas en Flandres.
ny a Termonde , et toutes les fondations ne sont égales ny
d'une mesme nature , aussy non exemplis sed legibus indi-

candum est.
J'adjousteray en surcroist que de mémoire dhommes les
evesques de Gand sont en paisible et notoire possession
de visiter et ordonner audit béguinage tout ce qu'ils y tiennent nécessaire pour le repos, avancement et bien du temporel
et spirituel d'icelluy, d'y chatier les délinquantes et mesme ,
ce qui plus est, de seuls y envoyer leurs députés pour entendre
les comptes, sans que les bailly ou échevins y ayent jamais
entrevenu ou pu entrevenir, signe trés évident qu'ils n'y ont
que veoir ny commander au regard des personnes ny a 1'endroit des biens de ceste communauté, moins ont-ils droict
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de les traister si indignement en les voulans loger ou assujetir a contribuer pour le logement des soldats contre raison,
leurs droicts, préeminences et profession.
Finalement cessant tous ces arguments (que non néantmoings
il suffit pour confondre les rescrits) en leur prétendue contribution ou logement, que les dites béguines, par lordonnance
cy dessus alléguée de 1'an 076, ont esté déclarées exemptes
de telles charges, avecq deffence de ne les plus molester, et
aussy que Philippe, comte de Flandres , les a pris et leurs
biens en sa sauvegarde et protection especiale, en laquelle il
recommande bien expressément au bailly de Tenremonde
et a tous justiciers de les défendre , garder et maintenir en
leurs droicts et franchises, les exemptant de la puissance des
lays, et y adjoutant inhibition sous de grosses paines de ne
rien attenter ou souffrir estre attenté en aucune manière au
contraire , d'ou s'en suict que les rescribents par leur cottisation se sont témérairement élevés contre 1'auctorité et ordonnance de Sa Ma" , en enfraygnant
une
sauvegarde si remarquable de ses ancestres, tant plus indigne
ment qu'en lieu de défenseurs a ce députés , ils se sont
rendus vrayes opprignateurs, estant chose pernicieuse que
1'injure tire sa naissance de ceulx qui se doibt attendre la
justice, comme dict le lexte, me faisant une injure manifeste
lorsqu'ils disent què je fomente le béguinage en choses qui
tendent au déservice de Sa Ma t e : puis que mon désir n est
aultre que de les maintenir en ses privilèges , a quoy le
debvoir de mon office m'oblige. Je prie que Dieu leur donne
une si saine et nette intention que 1'ay pour avancer ledit
service et que leur zèle et charité pour soulager le peuple
soit manifeste et confirmé par leur exemple, en recevant les
pauvres soldats en leurs maisons (puisque le bailly possède
le meilleur et plus profitable office de toute la Flandre, et
que ceux qui sont du magistrat et conseil sont les plus aisés
d'icelle ville), plustost que de vouloir y obliger contre toute
raisons un estat de pauvres filles dédiées au service de Dieu.
Je rejecte les aultres raisons de leur rescription y particulièrement non touchées

pour

leur insuffisance

et frivolité ,
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suppliant trés humblement V. V. S. S. d'avoir pour agréable
les conventions prises par ma requeste et leurs imposer silence,
priant le tout puissant de les combler d'aultant de bénédictions que souhaite,
Messieurs, de V. V. S. S.
Le trés humble serviteur,
Ant. Evesque de Gand.

Eventijdig afschrift.

cxxxv.
13 Jurii 1641. — Stichting van kerkelijke diensten door M r Cornelis
de Moor, pastoor van 't Begijnhof.

Kennelyck sy een yegelyck hoe dat daete deser joncvrauwe
Catarine Verpletsen ende joncvrauwe Catarine Vermeere, beede
jegenwoirdighe

meesterssen

van

den

Beggynhove

der stede

van Dendermonde , by interventie ende tusschenspreken

van

M r Ghysbrecht van Hoorenbeke ende den ampman Nicolaes
Huylenbroucq, proviseurs van den zeiven Beggynhove, over
hun ende hunne naercommers in officie.,
zoo

zy

aenveerden

infirmerye

van

den

hebben aenveerd ,

by desen , tot laste ende
zeiven

Beggynhove

te

coste

van de

volcommen

de

fondatie van den eerweerdigen heer ende M r Cornelius Moors,
licentiaet in de heylige Godtheyt ,

pastoor

des voorn. Beg-

gynhofs, die hy ordonneert ende begeert int zelve Beggynhof
eeuwelyck

ende

erffelyck gedaen t'hebben ,

ende renten hier naer bescreven.

In

voor de ghiften

den eersten , dat men

naer zyn overlyden alle weken zal doen celebreren eene gelesen misse tsynder intentie, op den saterdach ofte donderdach
ontrent den acht uren ,

ofte wel op

eenigen anderen dach

ter zeiver ure, daer het gemeynte alderbest sal mede gedient
wesen, altyt metten de Profundis ende collecte, ende voorts
jaerlycx op

den dach van zyn overlyden te

doen een jaer-
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getyde mette vigiliën ende singende misse van requiem, naer
de misse Memento. Ten graeve zal gelesen worden Miserere
mei Deus etc. met den de Profundis ende collecte, op wekken
dach sal uytgereyct wordden aen elck heggyntken, commende
ten offere, een wittebroot van eenen stuyver. tot hondert van
de oudste ende aermste. Den pastoor zal hebben voor zynen
dienst ende tsondaeghsgebedt
ten ;

de canterssen

acht

jaerlycx zesse schellinghen groo-

schellingen

grooten ;

de

costersse

zoo voor tjaergetyde als voor tdienen van de voors. wekelyke
misse

zesse schellingen

grooten ;

de twee meesterssen voor

het besorgen elck twee schellingen grooten. Opt graff zullen
gestelt worden twee staepelkeerssen, dit alles eeuwelyck ende
erffelyck, soo voren geseyt is. Dan oft geviele dat door eenige
trouble tyden ofte anderssins, naer alle

mogelycke devoiren

by de meesterssen gedaen, de naebeschrevene renten in deele
oft geheele quaemen te

failleren

ofte

quaet

te vallen , zoo

zal den voors. dienst ende ghiften naer advenant mogen gemodereert ende vermindert worden. Tot volcominge van alle
tgone voorscreven ,

zoo heeft

M r Cornelius Moors in

den

voorn.

handen van

eerw. heer

de voors.

ende

meesterssen

op St. Jansmisse van den verleden jare XVI C veertich getelt eene
somme van acht en veertich ponden grooten Vlaems , croiserende ten advenante van den penninck zesthiene, hebbende
voorts

in

handen

van

de

zelve

meesterssen gelevert

ende

themlieden proffycte in hunne voors. qualiteyt gecedeert ende
ghetransporteert, zoo hy cedeert ende* transporteert by desen,
eerst

eenen

rentebrief

grooten tsiaers , den

van

St. Jansmisse

XVI C veertich

van

van

Adriaen

vier

ponden

thien

schellingen

penninck xvj<= , mette verloopen tsedert
voornoemt ,

NefFele ,

woonende

ende by hem ende zyne huysvrauwe

sprekende tot laste
tot

Baerdeghem ,

wettelyck

besedt ende

gehypothequeert op zekere behuysde hofstede, groot een dachwant

ende

acht roeden ,

gestaen

ende gelegen

voors. prochie van Baerdeghem, aen de

binnen

de

Hoogestraete , pae-

lende zuydt ende west dezelve Hoogestraete, oostwaert Daneel
Verheyistraten, ende noort west de Stoet , volgende de let
teren van constitutie , ghepasseert voor meyer ende erflaeten
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der voorn, prochie van Baerdeghem, den xix e n Augusti XVI C acht
en dertich ,

onderteeckent

Beeckraan , ende

geregistreert f°

XXII 0 , hebbende voorts tot meerdere versekerthede, hem daervoren zeker ende borge gestelt Gillis van Neffele , woenende
tot Lebbeke ,

broeder van

den voorn.

Adriaen.

Item eene

meerte XV1 C negen en

obligatie gedateert vyf en twintigsten

dertich, innehoudende vier en twintich ponden grooten , tot
laste

van

Lucas

Verhavert ,

woenende

in de

prochie

van

Appels, mette verloopen tsedert den XXV en meerte XVI C veertich ,
XIIII c n

ende ten lesten

noch eene andere

obligatie gedateert

meert XVI C negen en dertich, tot laste van Jan Ver-

meere ,

woenende

ponden grooten ,

t'Opwyck ,

inhoudende

oock mette verloopen

twee en dertich

tsedert

XIIII e n

den

meerte XV1 C veertich , beede sprekende tot proffycte van den
voorn. eerw. heer

ende M r Cornelius Moors , ende croise-

rende naer advenante van den penninck zesthiene, onder de
belofte

van de voors.

interest daeraene

respective capitaele penningen

clevende te restitueren ende

op

metten

te leggen

binnen drye jaeren naer daete der zeiver obligatien, ofte wel
als

dan

dezelve behoorlyck

biunen den lande

vau

ende

suffisantelyck

Dendermonde ,

te besetten

bedraegende alle

de

bovenscreven respective partyen van gereeden gelde, rente ende
obligatien tsaemen elffve ponden grooten
felyck, welcke elffve ponden

grooten

vrauwen meesterssen aen den voorn,

Vlaems tsiaers, erf-

tsiaers de voors.

jonc-

heere Cornelius Moors

beloven zyn leven lanck geduerende te betaelen, waeraff d'eerste
jaer vallen ende verschynen zal tSt. Jansmisse naestcommende
van den loopende jaere XVI C een en veertich, metgaders alle tgone
voors. ende elck poinct besondere naer zyne aflyvicheyt, wel ende
getrouwelyck te volcommen ende onderhouden naer hun beste
vermogen. Toorconden der waerheyt soo hebben de voorn, con
tractanten dit respectivelyck onderteekent, ende tot meerdere corroboratie van al dien soo is daeraene gehangen den segel van den
voorn. Beggynhove, desen derthienden dach van demaentJuny
in jaer ons heeren duysent zesse hondert ende een en veertich.
Oorspronkelijk stuk op perkament, met liet zegel van
't Begijnhof in rood was.

—

255

—

CXXXVI.

]8 Mei 1C46. — De bisscliop Antoon Triest hecht zijne goedkeuring
aan de vercijnzing van 11 roeden land te St.-Gillis, door de
meesteressen van 't Begijnhof, ton voordeele van Hilduaard van
der Varent, mits 10 schellingen grootc 's jaars.

Oorspronkelijke akte op perkament , met het zegel
van den bisschop.

CXXXVI I.

13 October 1047. — Bijgevoegde statuten, voorgeschreven aan do
begijnen door den bisschop Antoon Triest.

Antonius Triest, bij der gratie Godts ende des H.
van Roome,

Stoels

Bisschop van Ghendt.

In den eersten is onse expresse begheirte ende beveel dat
men sal

de statuten ende ordinantiën

van 't hoff, soo by

onse voirsaten als by ons ghemaeckt, punctuelyck onderhouden,
soo in eenvoudicheyt van manieren van leven binnen het hoff
ende daer buyten , als in het draghen

van

hare

cleederen ,

ongestyfde doecken, voirschoten, in alles betoonende stillicheyt
ende simpelheyt, mitsgaders liefde ende gehoorsaemheyt, om
alsoo te beter te voorderen hunder eyghen sielen salicheyt ,
stichtinghe van hunnen evennaesten ende

welvaert

van den

hove.
Ten tweeden, om tgene voirseyt

te

beter

te volbrenghen

sullen de voirseyde beghynkens, soo wel onse gecommitteer
den als den heere pasteur ,

mitsgaders de

joffrauwen

mees-

terssen, nu tegenwoordig synde, die wij uyt onse authoriteyt
behoorlyck aenghestelt hebben, oock hunne naercommers ende
succederende in officie , alle

eere

bewysen ,

onderdanicheyt

betoonen, sonder deselve te misachten , onbehoorlyck toe te

—
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spreken ofte te verminderen, inghevolghe van de ordinantiën
ende statuten van

het hoff.

Ten derden, om datter eenighe twyffelachticheyt gemoveert
wordt op het coleur van cleederen, doir dyen in de statuten
gheseyt wordt dat men toelaet

het draeghen van grau clee

deren gelyck de beghynen tot Mechelen, verclaeren wy midts
desen onse intentie te wesen dat men alleenelyck sal moghen
draeghen den ondersten rock van grau coleur, als in tgene
tegenwoirdelyck de beghynen van Mechelen syn draghende ,
waervan wy

een

staelken

aen de

meesterssen

overgelevert

hebben, midts tselve sij laecken ende niet eenighe lichte stoffe.
Ten vierden, een yeghelyck sal haer verdraghen van eenighe
conspiratie ofte secrete vergaderinghe , tzy mondelinghe , tzij
bij

geschrifte ofte met papieren, by

deen

ende

d'ander te

teeckenen, op peene van vyftich guldens ten prouffyte van den
armen, dan alsser eenighe redene soude wesen van dachten,
sal

een yeder aen ons haer

moghen adresseeren ingevolghe

van de statuten.
Ten vyfden, d'overste sullen hun houden in de regheringhe
als oprechte

vaders ende

moeders , sonder dissimulatie ofte

uytneminghe van persoonen, gebruyckende in hunne vermaninghe d'olie van sachtmoedicheyt ende den wyn van suyveringhe , ende als sij met rype deliberatie yet goet gevonden
hebben te ordonneren ende bevelen, naer het uytwysen van
de

statuten ende goede

usantien , sullen sij

daervan wycken , maer met eene
volghen ende volbrenghen ,
discretie

niet lichtelyck

stantvasticheyt

handelende in

tselve ver-

alles met

ende voirsichticheyt dat daerdoir gheenen

sulckc

twist en

come te rysen.
Ten sesten. deselve oversten en sullen niet vermoghen eenighe
nieuwicheden buyten de oude costuymen ende statuten in te
brenghen ofte laten brenghen

deur

vercreghen

van

hebbende

mers.
Ten sevensten ,

consent

men

andere , ten sij alvoren
ons

ofte onse

naercom-

sal ongestraft niet laten deghene in

eenighe herberghen souden moghen geweest hebben binnen de
stadt , ofte elders

ir.

dusdanighe

huysen

gelogeert

hebben

—
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daer beghynhoven gevonden worden, ten waere sij logeerden
in buysen van hunne ouders ofte naestbestaende vrienden.
Ten lesten, belasten ende bevelen wij alle de beghynkens
van het Beghynhoff voirnoemd dese onse ordonnantiën punctuelyk t'onderhouden.
Actum binnen Dendermonde desen i3 octobris XVI C seven
en viertich.
Bij last van zyne Eerw' voornoempt.
SlMONS, secret.

CXXXVIII.

Juni 1652.— Verkenning eener jaarlij!;sclie lijfrent van 128 guldon,
ten voordeele van de gezusters Llisaboth en Maria Leemans,
begijnen.

Kennelyck sy een yeghelyck dye dese jeghenwoordighe let
teren sullen sien oft hooren lesen hoe dat jonckvr. Catharina
Vermeire ende jonckvr. Marie Roelens , jeghenwoordighe
meesterssen ende dienaressen van den beghynhove binnen deistede van Dendermonde , heer ende

meester Corn. Moors ,

prbr. , licentiaet in de H. Godtheyt ende pastoor van den
selven beghynhove, mitsgaeders Nicolaes Huylenbroeck ende
Gillis Pee, jeghenwoordighe meesters ende proviseurs van den
selven beghynhove , hebben ghemaekt ende aenghegaen het
accoordt hiernaer van woorde

te

woorde volghende : Alsoo

Elisabeth ende Maeyken Leeman, kinderen ende dochters van
wylen Hillewaert Leeman, beggyntjens opt beggynhof binnen
der stede van Dendermonde, waeren presenteerende te stellen
ende furnieren in goeden gheevalueerden permissie ghelde ,
aen ende ten behoeve van den beggynhove der voors. stede,
de somme van sestien hondert guldens eens, ende instantelyck
versouckende aen de jeghenwoordighe

meesterssen

dat hun

soude ghelieve ten behoeve ende proffyt van den beggynhove
deselve somme te aenveerden, midts aen hun Elisabeth ende

—
Maeyken

Leeman ,
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beggyntjens voors. , daervoren

betalende

eene jaerlycksche lyffrente, hemlieder beyder leven lanck gheduerende, ende naer den overlydene van deen van heml. het
leven van de lanxstlevende van hun twee lanck gheduerende,
ten advenante van acht ten honderden, sonder de beloopen,
ovei de voors. sesthien hondert guldens eens, de somme van
een hondert acht en twintich guldens tsjaers, ende in ponden
grooten

tot een

en

grooten sjaers , te
uytte

twintigh

betaelen

ponden

ses schellinghen acht

van halfven jaere thalfven jaere,

generaele middelen ende innecommen

van den selven

beghynhove, soo eyst dat jonckvr. Catharina Vermeeren ende
jonckvr. Marie Roelens, jeghenwoordighe meesterssen van den
selven

beggynhove,

met heer ende meester Cornelis Moors ,

pbre, licentiaet in de Godtheyt ende pastoor van den selven
beggynhove ,

midtsgaders dheer Nicolaes Huylenbroeck ende

Gillis Pee, jeghenwoordighe meesters van den selven beggyn
hove. naer vele ende diversche consideratien , metgaders om
reden hun

moverende, goet ghevonden hebben op de voors.

conditiën de voors. ghepresenteerde somme van sesthien hon
dert guldens eens te accepteren ende aenveerden , dit
op advies , goetvinden , aggreatie
hoochweerdicheyt

den bisschop

alles

ende approbatie van syne

van

Ghent ,

dyenvolghende

syn deselve meesterssen, heer pastoor ende meesters, elck in
hunne respectieve qualiteyt, belovende uyt de middelen ende
innecommen van den selven beggynhove te betaelen de voors.
jaerlycksche lyffrente, dit in der manieren soo hiervoren wort
ghereduceert, ende sal de selve lyffrente innegaen ten daghe
als de voors.

penninghen ghetelt sullen worden, verbindende

voor het volcommen van

de voors.

jaerlycxsche

betaelinghe

generalyck ende specialyck alle de goederen ende innecommen
van den voorschreven beggynhove. In kennessen der waerhede
soo hebben de voors. partyen contractanten elck respectievelvck onderteeckent desen . . meye XVI C twee en
es ondert d : Catharina Vermeiren,

vyftigh. ende

Marie Roelens,

Leemans , Mayken Leemans , Cornelis Moors ,

Elisabeth

P. ende N.

Huylenbrouck. Alsoo de joncvrauwen meesterssen, metgaders
heer pastoor ende de

meesters van

den

beggynhove voren

—
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syn hoochw. den bisschop van Ghent

hebben ghepresenteert de requeste ,

daerop vercregen es

de

acte van aggreatie ende approbatie . hiernaer volghende van
woorde te woorde : Aen

myn

hoochw. heere

mynheer

den

bisschop van Ghent , verthoonendc ende te kennen gevende
jonckv.

Catharina

Vermeer

ende

jonckv.

jeghenwoordighe meesterssen van den
stede van
van

Marie

beggynhove

Roelens ,
binnen der

Dendermonde , dat sy by advise ende goetvinden

heer ende M r Cornelis Moors, pbr. licentiaet in de H.

Godtheyt ende

pastoor , midsgaders dheer

brouck ende Gillis Pee ,
selven

jeghenwoordighe

Nicolaes Huylenmeesters van

den

beggynhove , op het instantelyck versouck , requisitie

ende begheerte van Elisabeth ende Maeyken Leemans, dochters
van Gilles, beggyntjens op denselven beggynhove , op tadveu
ende aggreatie van

myn

hoochw. hebben goet ghevonden ,

naer diversche groote consideratien ende om diversche rede
nen ,

heur moverende , te aenveerden de presentatie van de

somme van sesthien
ghelde, rnidts

hondert guldens eens, in goeden permissie

daervoren aen deselve twee beggyntjens betae-

lende eene jaerlycxsche lytfrente, dit naer advenant van acht
ten honderden, beloopende hondert acht en twintich guldens
isiaers, te betaelen vau halfven

jaere te halfven

jaere, heml.

beyder leven lanck, ende deen van heml. commende toverlyden
het leven

van de lancxtlevende gheduerende , naer uytwysen

van den schriftelycken accoorde danoff wesende , ende alsoo
de supplianten , metsg. voorn, heer
vinden

tselve

apparentie

ten

beter ghedaen dan
proffyte

lauderen deselve dat

van

den

pastoor ende

ghelaten , ende
selven

meesters
naer

alle

beggynhove ,

soo

uwe hoochw' ghedient

sal wesen

het

voors. accoordt te lauderen ende approberen, twelck doende
enz. Syne hoochw 1 den bisschop van Ghent, omme redenen
hem moverende, heeft gheadvoueert, ghelaudeert ende gheapprobeert ,

advoueert,

laudeert

ende approbeert midts desen.

het accordt in den text vermeit, ordonnerende partyen con
tractanten hun inghevolghe van dyes te reguleren ende tselve
punctuelycken tonderhouden. Actum binnen Dendermonde den
9 juny

XVI C twee en

vyftich, ende es ondert. : J. de Tolle-

—
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nare , secr., Soo hebben de selve joncvrouvven meesterssen
heer pastoor ende heeren meesters belooft ,

soo sy

beloven

midts desen, het inhauden van den selven accoorde punctuelvck
te onderhauden

ende volcommen , ende

deerste half jaer

van de

juny XVI C twee en

sal dyenvolghende

voors. lyfïrente innegaen den XXIJ

vyftich ,

date van de tellinghe van den

ghelde ende oversulcx vallen ende verschynen

den XXIJ de

cember XVI C twee en vyftich daernaer volghende, ende alsoo
voorts van halfven jaere thalfven jaere, in conformiteyt van
de conditiën ende verbintenessen van den selven accoorde. In
kennisse

der

waerhede soo hebben de

voors. partyen

con

tractanten deser respectivelyck met hunl. ghewoonelyck handteecken onderteeckent ende danoff

ghemaeckt twee ghelycke

contracten, dewelcke tot meerder corroboratie van alle tgone
voors. syn gheseghelt metten ordinairen seghel van den voorn,
beggynhove den . . juny XVI C twee en vyftich.

Oorspronkelijk stuk op perkament, geteekend : Catarina Vermeire, Marie Roelens, Corn. Moors, P. Beq.
Tener., N. Huylenbroucq. G. Pee. 1652. cn voorzien
van het nog goed bewaard zegel van 't Begijnhof, in
rood was.

CXXXIX.

7 Januari 1G6Ö. — Rentbrief van 1 pond 10 schellingen groote
's jaars, verkend door Jan GOOSSCÜS , zoon van Christoffel, ten
voordeele van Jan Verpletsen, te Dendermonde.

Oorspronkelijke akte op perkament ,
meier en schepenen van Opwijk.

verleden vóór

—
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CXL.
12 Januari 1666. — Denombrement van liet heerlijk leen des Bejrijnhofs te Lebbeke.

Wij Bailliu ende greffier van den princelycken huyse ende
leenhove van

Dendermonde bekennen ontfanghen te hebben

seker denombrement, waervan den teneur hiernaer volght van
woorde te woorde.
't

Godtshuijs

van den

Begijnhove binnen deser stede van

Dendermonde es haudende van den princelycken huyse ende
leenhove der voornoempde stede een heerlyck
dat

behoiren

derthien

manschappen

van

leen , daertoe

leenen

ende vier

laeten, die penninck renten gheven uyt hunne gronden van
erfven tot veerthiene oude Leuvensche penninghen ende vier
hoenderen, mitsgaeders ses penninghen parisis tsiaers, gelegen
soo binnen de prochien

van

Lebbeke als

Opwyck , in der

manieren soo hiernaer wort verclaert ende ghededuceert, staende
dit voorschreven leen onse gheduchtighe princen ter trauwen
ende waerheden ,

mitsgaeders ten

relieve

van

thien ponden

parisise, oft ter bester vromen tallen sterfcoop ofte
coop van de

eerste dry

jaeren ,

naer

wandel-

costume s'hofs ,

van

wekken leene sterfman ghestelt is...
In den eersten es tvoorschreven
bunderen lants

begynhof heffende op dry

binnen de prochie van

Lebbeke , gheheeten

tSyp, veerthien aude Leuvensche penninghen

ende vier hoen

deren tstaers, van welcke dry bunderen de twee competeren
Charles van der Heyden , filius Jacques ,
lant van Buggenhaudt , suydt Jan
jo r Nieulant, ende noort

van

paelende

oost het

Nieuwenhove , west

Elisabeth enije Clara Heyvaert met

hemlieden bunder, wesende het derde van de voorseyde dry
bunderen, ende deselve Elisabeth ende Clara

Heyvaert , die

toecommen het selve derde bunder over d'helft, ende d'ander
helft

Joos

Heyvaert , by versterfte van

paelende oost het
ende noort

lant

Andries

Heyvaert .

van Buggenhaut , west jo r Nieulant

den bosch van

het clooster van sinte Bregitten

binnen Dendermonde, suydt voornoempde twee bunder.

—
Item

op

seker

partve
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achter

—
de

kercke van

Lebbeke ,

voortyts een hofstede ende daernaer bedeelt in dry hofsteden
ofte wooninghen, daervan dat deen ghestaen heeft op Hendrick de Wolf, item een op Adriaen Philips ende een op
Gillis van Swaervelde, paelende tsaemen westelycken de cleene
plaetse, noort de erfve van de weduwe Jan Doorns, gecommen van Jan van der Hulst , suyt s'heeren straete , ende
oost het cleen straetken, wesende alsnu een deel behuyst ende
toecommende Melchior Doorns
ij d. p. tsiaers.
Item op dry dachwanden en half landts, gheheeten nu het
Langhevelt , paelende west jeghens de seven dachwanden ,
genaempt het Cruyevelt, competerende desen begynhove, ende
noort aen tgroot velt, oost Pieter Eggermont ende suyt de
Schelpstraete, nu toebehoorende selven Pieter Eggermont, f s
Andries, by coope van Joos Philips, f s Adriaen. iij d. ob. p. ts s .
Item op een half bunder lants, gheleghen als vooren, pae
lende west het voorgaende stuck, ghenaempt het Langhevelt,
daervan Lauryntken Blancquaert, weduwe Jan van Havermate
ende hemlieden kinderen competeren een derde, synde alsnu
behuyst , paelende oost de twee andere derde paerten , toe
commende Jan van den Bossche, suyt de Schelpstraete, west
't Langhevelt ende noort Cathelyne Moens, ende deselve twee
derde deelen van hem van den Bossche , by coope van
Margriete de Rycke, syn paelende oost de hofstede gecommeti
van Joos Philips , suyt de Schelpstraete , west de hofstede
van de voornoempde weduwe ende hoirs Havermaete ende
noort Cornelis Heyman
j d. p. tsj.
Item op een half dachwant lants , wesende voortyts een
bosselken, gheleghen neffens de stede van Cornelis Heyman,
oostelyck suyt Jan van den Bossche, west Naentken Moens
ende noort Marten ende Michiel Laene , toecommende den
selven Heyman by coope van Pieter Moens. . ob. p. tsj.
Item op een dachwant, ghenaempt Baerdemaeckere, daertoe
dat noch ghevoucht syn tweemael vyf en twintich roeden ,
paelende noort de Rossevaelstraete, oost Marten Laene, west
het voors. half dachwant van Cornelis Heyman , suyt Joos
Philips ,

toecommende

den selven Heyman

by coope

van
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ij d. ob. p.

Van welcke voors. partye van erfven tvoorschreven begynhof
is competerende den thienden penninck, als deselve vercocht
worden ofte veranderen , mitsgaeders van elcken bunder iiij
gr. ten sterfcoope ende naer advenant.
Item es men van tselve begynhof ende heurlieder heerelycke
leenrolle noch

haudende te leene

de derthien manschappen

naervolghende.
In den eersten, dhoirs van Adriaen

Meersman, filius Pieters,

es haudende ten leene van de voorschreven

heerelycke rolle

van desen begynhove een leen, groot twee dachwant en half,
gelegen binnen de voorschreven prochie van Lebbeke op den
Meulencauter.
Item

ten

tweeden , Pieter

Piersyn ,

te voren

Dominicus

Collier, is houdende een leen groot onder half dachwant.
Item ten derden,
ten sterfhuyse van

jor Frederick Nieulant,
Mr

by verdeelinghe

Olivier Nieulant, haudt een leen, groot

een hall bunder, geleghen binnen deselve prochie op 't Rot.
Item ten vierden, den

selven jor Fredrick Nieulant haudt

alsvoren dander half bunder van het voorschreven bunder op
het Rot.
Item ten vyfden, haudt Jacques Moyesone, filius Gillis, een
leen, groot dry bunderen ofte daer ontrent, gheleghen binnen
deselve prochie, achter den choor, genaempt de Husenvelders.
Item ten sesden, messire Charles

Ignatius d'Aubremont, te

voren jr Jaspar d'Aubremont, heere van Ribaucourt etc., haudt
een leen, groot twee bunderen, genaemt het groot Lindevelt.
Item

ten sevensten, handt

joe Anna van

Damme , tweede

meestersse van desen begynhove, te vooren Joos de Strooper,
ten leene twee ander bunderen leens, daervan haer d'een maer
en is competerende

ende d'ander

den

voornoempden

heere

dAubremont, staende te gevolghe.
Item ten achtsten, haudt Pauwels Rogman , filius

Gillis ,

een leen, groot neghen dachwant, ghenaempt het Peysevelt ,
daervan dat den voornoemden Rogman maer en competeert
dry dachwant, item Gillis van Damme een dachwant L R.,
item denselven

Pauwels Rogman

noch een dachwant , item
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het capittel van Dendermonde een dachwant, item denselven
Rogman noch

een

dachwant ,

ende Merten

Goeman ende

Paesschier van Cleenputte tresterende dachwant L roeden.
Item ten negensten, jo r Ferdinand Nieulant haudt een leen,
thof eertyts ghenaempt ter Hulst, met het stuck van ses soo
seven dachwanden onbegrepen, ghelegen voor tselve hof.
Item ten thiensten, Jacques Nissens ende de weduwe ende
hoirs Joos Pieters, mitsgaeders de weduwe Anthon Andnes
ende d'hoirs Frans Pieters , te vooren Joos Philips , hauden
een leen, groot ses dachwanden, ghenaempt den Stein.
Item ten elfsten, Pieter van Rossem, te vooren Gillis Wauters, haudt een leen, groot een audt bunder , ghelegen alsvooren op den Hepelterre.
Item ten twaelfsten, Joosyne van Lysebetten haudi een leen,
groot dry dachwant, op den Hepelterre, binnen deselve pa
rochie van Lebbeke.
Item ten XIII e n ende lesten, haudt H r Philips Roose, tresorier eer stede van Antwerpen, een leen, toebehoort hebbende
Jan van den Broucke , f s Cornelis , groot ontrent de thien
dachwant , gheleghen binnen de prochie van Opwijck , int
quartier van Neirvelde, waervan een half bunder is een onbehuysden boomgaert, genaempt Kanckerweerenstede.
In kennisse der waerhede soo is hier aene ghehanghen den
seghel van den voorn, begynhove, desen negensten daeghe van de
maent van october sesthien hondert vyf en tsestich, reserverende
hemlieden die van den voirschreven begynhove niet min alles, soo
verre tot heurlieder voorn, leene min ofte oock meer toebehoort
dan voorseyt staet, ten goetduncken van de mannen van leene
van den voorschreven huyse ende hove, versouckende dieshalven
te blyven onverlet ende in heurlieder goede rechte, ende is gese
geit met een segel in rooden wasse, onder uythanghende in eenen
dobbelen steerte van parchemyn.
In teecken der waerheyt soo hebben wy bailliu dese geseghelt
ende den greffier onderteekent desen XIJ e n januari 1666.
P. REYNTENS, 1666.
Oorspronkelijk stuk op perkament. — Het zegel ontbreekt.
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CXLI,

17 Juni 16G6. — Overeenkomst tusschen Anna Reyntens, meesteresse van het Begijnhof te Dendermonde, en Joos Reyntens ,
hoofdschepene aldaar , waarbij deze laatste toestemt dat er
gebruik gemaakt worde van den muur zijner woning, genaamd
de Zonne , « tot eomoditeyt ende gerief van den voorseyden
begynhove
Afschrift op perkament, afgeleverd door den notaris
Marijn de Clercq.

CXL1I.

21 Januari 1669. - Uitspraak van den Raad van Vlaanderen in
het geding tusschen de grootjufvrouw van het Begijnhof en
burgemeester en schepenen van Dendermonde, nopens de aan
het sticht opgelegde krijgslasten. De verweerders worden in
het ongelijk gesteld.
Afschrift op perkament.

CXLI II.

6 Maart 1670. — Amortissementbrieven, rakende de stichting van
de geestelijke dochter Joanna Verpletsen.

Caerel, by der gratie Godts coninck van Castillien enz...
Doen te weten allen tegenwoordige ende toecommende dat
wy ontfangen hebben d'ootmoedige supplicatie van Janneken
Verpletsen, f a Theodori, geestelycke dochter, woonende binnen
onse stede van Dendremonde, inhoudende dat zij heeft ghedisponeert van haere tydelijcke goederen , soo van de gone
haer gesuccedeert, als de gone die sij met haere neersticheyt
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heeft connen vergaederen, tot stichtinge van eene godtvruchtige
eeuwige fondatie tot onderhout van vijff aerme devote dochters,
sij de vijffde blijvende, beneffens vyff aerme weesen ofte andere
aerme

kinderen van de selve stadt , die aldaer onderhouden

sullen worden, tot dat sij bequaem sullen

wesen hunnen cost

te winnen ofte de goede lieden te gaen dienen, gelyck breeder geroert is bij haere schriftelijcke institutie ende declaratie,
danoff gedaen
op den

ende

twelfsten

gepasseert voor

january

duysent

notaris

ende getuygen

sesse hondert

negen en

tsestich, aen schepen der voorn, stadt geexhibeert, dewelcke
dijenvolgende, voor sooveel als hun aengaet, hebben geconsenteert in de stichtinge van dese congregatie, ende deselve vrij
te houden van logementen, wachten oft contributie derselver
ende anderssints , tot welcken eynde de suppliante heeft gecocht seker huys ende erffve, gestaen ende gelegen binnen de
voornoemde

stadt

van

Dendremonde , genoemt

Wereldt , achter S' Jans cappel ,

de

Cleene

groot ses roijen ende een

halff in de langhde ende een roije ende een halff in de breede,
voor de somme van een en twintich hondert guldens, ende
opdat haere intentie eeuwelyck soude mogen volbrocht wesen
onder onse protectie, heeft sij ons seer oodtmoedelijck gebeden
gedient

te

wesen

haer

tot dien

eynde te

brieven van octroy ende amortisatie , soo ist

verkenen opene
dat wij tgone

voors. overgemerckt, ende daerop gehadt t'advijs soo van onse
lieve

ende

getrouwe die president ende

luyden

van

raede in Vlaenderen , als van onse lieve ende wel

onsen

beminde

die borgmeester ende schepenen onser stede van Dendermonde,
genegen wesende ter bede van de voojn, Janneken Verplet
sen, suppliante, hebben haer gegunt, geaccordeert ende geoctroyeert ,

gunnen ,

accorderen ende

octroijeren

uyt onse

sonderlinge gratie bij dese , dat sij in onse voors. stadt van
Dendermonde sal mogen stichten de voors. fondatie tot on
derhout van vijff aerme devote dochters, sij de vijffde blijvende,
beneffens vijff aerme weesen oft

andere aerme kinderen onser

voors. stede , ende ten dijen eynde genieten het huys hier
boven vermeit ,

welck huijs ende erffve

wij uyt onse sekere

wetenschap ende conincklijcke macht hebben voor ons, onse
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erffgenaemen ende naercommelingen graeven van Vlaenderen,
geamortiseert ende amortisseren bij desen, om bij de voorn,
suppliante ende d'aerme devote dochters ende weesen, mits
gaders die hun succederen sullen , eeuwelijck ende erffelijck
te

besitten

ende

gebruycken

gelyck

andere

geamortiseerde

goederen, op conditie nochtans dat die suppliante, in consi
deratie van dese onse gratie, octroy ende amortissement, ge
houden sal wesen t'onsen proffijte promptelijck te betaelen
eene somme van penningen ter taxatie ende arbiterschepe van
onse seer lieve ende getrouwe die hooft tresorier generael
ende commisen van onse domeynen ende finantien, aen de
welcke sij suppliante dese onse origineele brieven sal moeten
presenteren ende oock in onse rekenkamer van Brugge, voor
ende aleer te connen genieten het effect derselver, om aldaer
respectivelyck te worden geverefïeert ende geinterineert, tot
conservatie van onse rechten, hoocheden ende authoriteyten,
mits betaelende aen de voorn, van onse rekencaemer de 1 echten
daertoe staende ende dat binnen tjaer, op pene van nulliteyt
van dese onse gratie. Ontbieden daeromme ende bevelen onse
seer lieve ende getrouwe die hooftpresidenten ende luyden
van onse secreten ende groote Raeden, hoofttresorier generael
ende commissen van onse domeynen ende finantien,

president

ende luyden van onse rekencamer tot Brugge, ende alle andere
onse rechteren , justicieren , officieren ende ondersaeten, dyen
dit eenichsins aengaen sal , dat sij de voorn, suppliante ,
mitsgaeders haere naercommelingen, van dese onse gratie ,
octroy ende amortisatie ende van allen den inhout van dese
in der vuegen ende manieren boven verhaelt , peyselijck ,
vredelyck ende eeuwelijck laeten genieten ende gebruycken. sonder aen de selve te doen oft laeten geschieden, nu noch in
toecommende tijden, eenich hinder , letsel oft moijenisse ter
contrarien , willen oock ende begeeren dat bij de voorseyde
van onse finantien
ende rekencamer te Brugge geprocedeert
worde tot verificatie ende interinemente van dese tegenwoor
dige, nijettegenstaende onse ordonnantiën voor desen gemaeckt
op d'administratie van onse domeynen ende finantien , bij
welcke verboden sijn sulcke ende dierghelijcke amortisatien ,
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ende deselve gedaen op het onderhouden van deselve, mitsgadeis alle penen ende astrictien

begrepen in deselve ordon

nantiën ,

en

allen

twelck wij

prejudieeit aen
lingen , maei

de

niet

suppliante

hebben daervan

ende dispenseren
onse finantien

begeren

noch aen

dat eenichsins

haere naercomme-

thaeren opsiene gedispenseert

bij desen , ende ontlast de

ende rekencamer

voorseyde van

te Brugge ende alle andere

officieren die dit raecken can, van de eeden bij hun respectivelyck

gedaen

op

het

onderhouden

van

de voorgemelde

ordonnantiën, dewelcke in alle andere saecken ende poincten
sullen blijven in hunne volle cracht ende rigeur, nijettegenstaende oock eenige andere ordonnantiën, restrictien, verboden
ofte geboden ter contrarien ,

want ons

alsoo geliefft , ende

ten eynde dit goet, vast ende gestaedich blyve ten eeuwigen
daege, soo hebben wij onsen grooten segel hieraen doen han
gen , behoudelijck in alle andere saecken ons recht ende een
jegelyck het sijne in alles. Gegeven in onse stadt van Bruessel
den sesten meert int jaer ons heeren duysent sesse hondert
t'seventich ende van onse rijcken het vyffde.
By den Coninck in synen

Raede,

COUTART.
Op de plooi :
Ces lettres sont intherinées selon leur forme et teneur par
les président et

gens des comptes du Roy

a

Bruges et de

leur consentement enregistrées au registre des chartes y tenu,
comme cy

haut en

juillet XVI C septante

et ung, fol. XIII

verso et ensuivans, le XVI C de septembre 1671.
Op den rug: Ceux des domaines et finances
pour et au nom de Sa

Ma t e

tauxé et

arbitré ,

du

Roy ont

tauxent

et

arbitrent par cestes la redevance dont la suppliante est chargée
a raison de l'amortissement escript au
recognoissance

au

prouffict de

Sa

blancq de cestes, a la

Ma t e de

par an, payables entre les mains de finances
receveur des domaines au
en fera recepte

et en

quartier

respondra

deux chappons

Van Hoorenbeke,

de Denremonde , lequel
au

prouffict

de Sa Ma t e
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avecq les aulires deniers de ses entremises, a condition
expresse

que

la presente sera

comptes a Bruges pour y
conservation des droicts
Conseil des dictes finances

exhibée en

la

chambre

bien
des

estre enregistrée et annotée a la
Ma t e .

de Sa

2i m c

le

Fait a

Bruxelles au

Novemb. 1671.

D. E. M. DE VlLLEGAS.
(Twee handteekens onleesbaar).

Oorspronkelijke akte op perkament, — Geschonden
groot zegel in rood lak.

CXLIV.

2 Augustus 1671. — Uitstel verleend aan Joanna Verpletsen om
hare amortissementbrieven te doen overschrijven.

Op t'vertooch gedaen aen den Coninck van wegen Joanna
Verpletsen, dat zij vercregen heeft van Sijne Majesteyt opene
brieven van octroy ende amortisatie van te mogen binnen de
stadt van

Dendermonde stichten eene eeuwelycke fondatie tot

onderhoudt van vijtï devote dochters, si; de vijfde blijvende,
beneffens

vyf arme

weesen ofte andere

de voorn, stadt , ende alsoo sij
van

arme kinderen van

bij dezelve brieven

6 e n meert 1670 belast is dezelve te

tjaer , zoo in den

Raede van

in date

presenteren binnen

de financien

als in de reke-

ninghe camer tot Brugge, omme aldaer respectivelijck geverificeert ende geenregistreert te wesen ,
toe

niet en

dwelck

sij tot noch

heeft connen voldoen , ter oorsaecke dat haere

eerste brieven langen

tijt zijn

verlooren

huyse van wijlen den canonic de

gheweest ten sterf-

Biecht , soo dat om het

effecte van Sijne Ma t s gratie niet te verliezen, heeft zij dezelve
seer oodtmoedelijck gebeden gelieve gedient te wesen haer te
verleenen prolongatie, omme de voors. devoiren te volcommen
binnen drij toecommende maenden, Sijne Ma', hetgene voorseyt overgemerckt , genegen

wesende ter bede ende begeerte
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van de voorn. Joanna Verpletsen, suppliante, heeft haer ten
effecte voorseyt gegunt ende geaccordeert , gunt ende accor
deert uyt sunderlinghe gratie bij dese , prolongatie van drij
toecommende maenden, ordonnerende alle degene die tbehooren zal sich hier naer te vueghen, zonder eenighe swaericheyt.
Gedaen te Brussele den een en twintichsten Augusti duysent
sesse hondert een en tseventich. V. Piet. vt.
P. VAN A . . . .

Oorspronkelijk stuk op gezegeld papier.

CXLV.

12 December 1(575. — Rentbrief van 3 pond groote 's jaars ,
bezet op 77 roeden land te Opwijk , ten gehuchto genaamd
Droeshaut, verkend door Jan Goossens, zoon van Christolfel. ten
behoeve van Joanna Verpletsen.

Oorspronkelijke akte op perkament , verleden vóór
meier en schepenen van Opwijk.

CXLVI.

20 Februari 1676. — Uitspraak van den Raad van Vlaanderen
in zake van de meesteressa van het Begijnhof, nopens het poortersrecht der begijnen.

De president ende raedtslieden sconincx van Gastillien, van
Leon , van Arragon etc., grave van Vlaenderen etc., gheordonneert in Vlaenderen , den eersten deurwaerder van den
rade hierop versocht, saluit. Wij hebben ontfaen die supplicatie van jo e Anna Reyntkens, meestersse van den beghynhove
binnen Dendermonde , intercederende over jo e Margriete de
Cock, Marie van Daele ende andere begintjens thaeren hove,
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inhaudende dat deselve den XXlIJ e n octobre 1674 in het couvent
van tselve beghynhof eedt ghedaen hebben als poortressen in
handen van dheeren

Jacques van Cleempoel ende

Passchier

Sannens, schepenen uuten collegie daertoe ghecommiteert, aen
dewelcke deselve oock voldaen hebben by accorde het ghone
dat daeraen dependeerde, uutvvysens d'acte ende quittantie van
de selve date, ende hoewel dienvolghende deselve beghynkens,
ten ghctale van neghen en dertigh, niet voorder en behoorden
ghemolesteert te worden , nochtans bevint de suppliante dat
deselve ghesommeert worden ten versoucke van dheer Lucas
van Elsackere , ontfangher van tselve Dendermonde , tot betaelynghe van vier ponden grooten, over het aenveerden van
de selve poorterije, daer sylieden volghens de voorseyde acte
in handen van de voornoemde ghecommitteerde
daen, ende bydien
voorseyde haere

hebben vol

behoorden deselve de suppliante ende de

beghyntkens van

de

voorseyde

sommatie ende ghecommineerde executie wel

aensprake ,

te garranderen

costeloos ende schaedelaes , mitsgaders ten dien eynde
haer in te volghen

over

het appel dat sy over het wysdom exe-

cutoire van der poorterye boeck voorseyt, vercreghen bv den
voorn. Elsacker, gheinterjeteert
in

ghebreke ,

heeft

soo sy seyden ,

hier thove. blyfven danof

versouckende onse provisie

waeromme wy, aenghesien de sake voorschreven, u ontbieden
ende bevelen t van sconincx weghe dat ghy bevel doet de voorn,
schepenen dat sij sonder dilay de supplianten van de voorseyde
aenspraecke garranderen ende indemneren costeloos ende schaedeloos, ende het ghone hier boven breeder vermeit, ende in cas van
oppositie ofte dilay daecht hun te compareren hier in thof, teenen
sekeren ende competenten daeghe, omme de supplianten te verant
woorden tghone voorschreven, mitsgaders omme voorts te proce
deren naer behooren. Ghegeven te Ghent, onder den segel der
voorseyde Camere van den voornoemde raede, den twyntichsten
february XVI C sessen tseventich.
By myne heeren van den rade gheordonneert in Vlaenderen.
B. VAN OVERWAELE.
Akte op perkament, met geschonden zegel.
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CXLVII.

18 Maart 1676. — Koopbrief van vijf partijen land te St.-Gillis,
door Jan Bayens aan Philip de Clippeleir, mits 17 pond groote.

Oorspronkelijke akte op perkament , verleden vóór
baljuw en leenmannen van Dendermonde.

CXLVIII.

11 Januari 1678. — Joanna Bauwens , weduwe ran Joos de
Bolle, verzekert aan hare dochter Marie de Bolle, * tot avancemente der selver in het aenveerden van den geestelycken
staet, als beghyntien op het beghijnhof deser stede » , eene
jaarlijksche rent van 6 pond groote.

Oorspronkelijke akte op perkament , verleden vóór
amman en schepenen van Dendermonde , met het
zegel van zaken der stad.

CXLIX.

4 Maart 1681. — Erfbrief van 2 dagwand land te Lebbeko, op
't klein « Reymeir », en van een half bunder larid, ook aldaar,
op 't " Scheefveld » , ten voordeelo van Pieter Pietermans ,
mits eene jaarlijksche rent van 3 pond 10 schellingen groote,
ten behoeve van den verkooper Adriaan Ringoot.

Oorspronkelijke akte op perkament , verleden vóór
meier en schepenen van Lebbeke.

HÉ
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CL.
19 April 1686. — Akte betrekkelijk den grafsteen van Joanna
Verpletsen.

D.

O.

M.

HIER LEET BEGRAVEN DE EERBAERE JOFFr
JOANNA VERPLETSEN Fa THEODORI, GEESTELIJCKE
DOCHTER, DIE GEMAECKT HEEFT EEN FONDATIE
VOOR VIJF GEESTEI.IJCKE DOCHTERS ENDE VIJF
ARME KINDERS DESER STEDE, STERFT DEN
XIX™ NOVEMBER A° 1679.
BIDT VOOR DE SIELE.

Comparerende

voor mij

Philips van

Montagu , openbaer

notaris geadmitteert bij den priveen raede van Sijne Co. Ma'
tot

Dendermonde residerende ende ter presentie van de ge-

t u y g e n hiernaer g e n o e m p t , in persoone joffc J o a n n a Gijselincx,
geestelijcke dochtere ende iegenwoordighe moedere ofte regente
van de fondatie van joe Joanna
bedde ,
goede

nochtans

Verpletsen, sieck liggende te

hebbende volcommentlijck

memorie ende

haer

verstant ,

vijf sinnen , soo mij notaris ende de

onderschreven getuygen volcommentlijck is gebleken, voorsiende
datter eenige difliculteyten souden connen oprijsen ter oorsaecke
van

het bovenstaende

de voors. fondatrice ,

grafschrift , staende in den serck
liggende achter

van

den preekstoel in de

collegiale kercke van Onse Lieve Vrauwe binnen dese voorseyde stede, hebbende daerdoor eenige vroeginge van conscientie
in haer sieck bedde ten opsichte van

het ongelijck dat hier

door soude gedaen connen worden aen eenige eerelycke ende
bequaeme dochters, die van dese stede niet en sijn, soo heeft
sij voor haeren overlyden, willende ontlasten haere conscientie,
verclaert, gelijck sij verclaert ende declareert mits desen, als
dat

sii

ontrent twee jaeren naer

joffe Verpletsen, londatrice, door

de

doodt van de voorn.

haer eygen

motyff ende uut
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eenen particulieren ende ondiscreten ijver ofte drift tot de
ingesetene dochters van dese voorseyde stede , eenen steen
ofte serck heeft doen leggen op het graf van de voorn, over
ledene fondatrice . op den wekken sij sonder eenigen last
ofte ordre , maer door haer eygen selven alleen , heeft doen
cappen het voorenstaende grafschrifte, welcke woorden van dat
de dochters ende kinders souden moeten wesen van dese
voornoemde stede , sij verclaert daer qualijck ende tegen de
intentie van de fondatrice, door haer eygen selven bijgevoeght
te hebben, als niet noodich sijnde dat de selve devote doch 
ters ofte kinders specialijck souden moeten wesen van dese
stede, gelijck oock is blijckende uutte voorseyde fondatie, in
de welcke noynt mentie en wort gemaeckt dat de vijff geestelijcke dochters van dese stede souden moeten wesen , dat
de comparante ende een igelijck oock genouchsaem can bemercken , ter oorsaecken deselve fondatrice meest buyten
dochters in haer leven

heeft ontfangen, daervan sij de ver-

kiesinge naer haere doodt heeft gelaeten in de discretie van
deze susters van de gemelde fondatie , versouckende ende
consenterende de comparante mij notaris voornoemt binnen
tselve Dendermonde, ter presentie van dheer Joris Caudron,
schepenen deser stede, ende Jacques Beeckman, getuygen tot
desen geroepen ende gebeden , ende hebben de comparante
ende deselve getuygen de minute deser , neffens mij notaris,
onderteeckent desen negenthiensten april sesthien hondert
sessentachentich.
Quod attestor.

P. VAN MONTAGU,
not s publ ten 1686.

CLI.
30 Augustus 1687. — Schatting van werken, uit te voeren aan
de kerk van het Begijnhof.
Alsoo het godelyck is ghetuyghenisse te geven der waerheyt,
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aensocht synde , soo

ist dat wy

Jan

Cool ende Joos Cool, vrij meesters binnen deser stede, ten
versoecke van jo e Anna van Laere, meestersse van den beggynhove ,

verclaeren ende attesteren dat wy ontboden ende

gheroepen syn van de voornoemde meestersse omme ter goeder
trauwen te tauxeren ende estimeren, naer onse beste kennelyckheyt, het afbrecken van de hooghe sale, het maeckeu van
twee trappen aen de choor, tsluyten van de poartaelen . het
maecken van het schaillen dack, het maecken van een nieuw
poortael ende het legghen van de cassye, mitsgaders al het
geene daertoe behoeft , aen de kercke van den begynhove ,
hetwelcke wy onderschreven vry meesters , naer onse beste
kennelyckheyt , hebben gheschat ende
werck te

costen

ende

bedraeghen

gheextimeert

ontrent

de

helsclve

vyf hondert

guldens , _ salvo justo , gevende redenen van onse wetenschap
alle hetgone voorschreven, naer onse beste kennelyckheyt, soo
waerachtich te syne , ende sonder dat de voornoemde mees
tersse ons int het minste aensocht heeft van het selve werck
meer te tauxeren als wy het gheschat ende gheextimeert heb
ben, presenterende dies noodt synde al hel selve waerachtich
te syne onder eedt te verclaeren in forma.
Actum desen xxxen Augustv 1687.
Joos Cool.
Jan Cool.
My present : Collier, 1687.

CLII.

29 April 1692. — Dekreet, waarbij aan de begijn Blisabeth de
Smet ontzegd wordt in beroep te gaan tegen hare uitsluiting.

Opt vertooch gedaen aen den coninck van weghen de groote
meestersse , tweede meestersse ende andere meesterssen van
de couventen , midtsgaders den pastor van den beghijnhove
binnen de stede van Dendermonde, dat Sijne Ma' gedient is
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geweest op het vertooch van de eerste remonstrante, t'ordonneren an den eersten extraordinairen deurwaerder van sijnen
secreten

Raede daertoe aensocht , ter executie te legghen tot

laste van

Elisabeth de Smet het decreet van privatie van het

voorseyde Begijnhove ,

aldaer breeder

geroert , het

welcke

oock alsoo is gheschiet, ende alhoewel diesvolgens die saecke
wel behoorde haer vol effect

te hebben ende te behouden ,

sonder eenigh voorder ondersouck, ende moyelijckheydt, ende
oncost te causeren aen

het voorseyde

Begijnhof, veele min

door eenighe judiciele proceduren, niet meer voor den geestelijcken als weirelijcken rechter, 't is
voors. Elisabeth

de Smet haei

nochtans soo dat de

vervoordert heeft in te gaen

den

pretensen wegh van appel, ende haer te beclaeghen aen

den

officiael van het aertsbisdom van Mechelen, pretexterende

gegreveert

te sijn

door het decreet van

den

Bisschop

van

Ghent, van 29™ January 1691, daer nochtans het voorseyde
decreet gegeven is

op het eyghen versouck ende supplicatie

van de voorseyde Elisabeth

de

Smet , ende

niet anders en

behelst als eene gratieuse suspentie voor eenen tijdt van de
penen ende correctie, bij de statuten van

het voorseyde Be

gijnhof gedreghen, op hope van beteringhe op de opgeleyde
salutaire penitentie , die niet en is ghevolght , strijdende de
voorseyde appellatie, allessints tegen d'intentie ende in prejudi
cie van de authoriteyt van Zijne Ma', dewelcke appaisement
ghenomen

hebbende , ende gheordonneert dexecutie te doen

van een decreet ,

daermede alle

inquisitie, hetwelcke
danighe resolutie
begijnhoven ,

poorten sluyt van voordere

namentlijck moet plaetse grijpen

ende correctien van

die niet en

in soo-

de overheydt van

behooren gesindiqueert

de

te worden

bij andere, tsij gbeestelijcke ofte weirelijcke overheydt, midts
sulcx soude ontwijffelijck veroorsaecken groote inconvenienten,
schandaelen ende
de faulten ,

abusen

moeten publicq
ceduren

dispretiatie
ende

maecken

van de begijnhoven , als men

excessen van

de

begijnen

saude

ende vcrifieren door judiciele pro

voor alle de wereld, boven dat hetselve oock soude

strecken tot onderganck ende ruine van deselve begijnhoven
door oncosten

ende verdriet van

processen ,

daerinne Sijne

—

277

Ma' wel heeft willen voorsien

—

bij middel van de voorseijde

ordonnantie, ende te vooren gelijckelijck

hadde voorsien int

regard van het begijnhof van S t e Elisabeth
van Gendt , als wesende patroon
van alle de

begijnhoven

binnen

protecteur

binnen de stede
ende fonda'.eur

de Nederlanden , oorsaecke

de remonstranten Zijne Ma' hebben

gebeden te verclaeren

dat haere ordonnantie van 28 Augusti 1691, ende d'execuiie
uyt crachte van diere gedaen ,

sullen

stadt

grijpen sonder

voorder ondersonck, Zijne Ma 1 tgene voors. is óvergemerckt
ende daerop gehadt het advies, soo van den aertsbisschop van
Mechelen als van den
ter

bede

ende

verclaert ,
aen de

Bisschop van Gendt, genegen wesende

begeerte

gelijck sij

van

de voorn, supplianten , heeft

verclaert bij desen , dat het

groote meestersse

ende

pastoor van het begijnhof van

andere

toecompt

meesterssen , metten

Dendermonde, te kennen van

de manieren, comportementen ende excessen van de begijnen
van den selven begijnhove, ende volgens d'exigentie van het
cas , deselve te stellen uyt den selven
dersints
aen

te

corrigeren ,

Elisabeth

d ordonnantie

de
tot

Smet
haeren

begijnhove , ofte an-

dienvolgende interdiceert Zijne
alle
laste

judicieuse

vervolginge

Ma'
jegens

gedecerneert , waervan hier

questie roert, ordonnerende aen alle degone dien dit aengaen
magh hun hier naer te reguleren. Gedaen tot
29 April 1692.
Blou

vt,

Brussel den

ende was onderteeckent Snellinck, en wat leeger

was het gesegeit
roode hostie.

met de wapens van den coninck

op eene

Concordat cum suo originali, ende was
ond' Caesemaecker not. aplicus.
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CLIII.
)3 Augustus 1092. — Dekreet van Karei VI, om de gewczeno
begijn Elisabeth de Smet to dwingen met haren huisraad het
Begijnhof te verlaten.
Charles, par la grace de Dieu, Roy de Castille, de Léon,
d'Arragon , des deux Sicilles etc., au premier notre huissier
ou sergeant darmes sur ce requis, salut, nous vous mandons
et commettons par ces presentes qu'il vous appert tant que
pour
le

suffir

de certain decret donné en notre conseil

i3 d'aoust dernier, sur requeste y

presentée de la

privé
part

d'Elisabeth de Smet, cy devant beguine du grand Beguinage
a Tenremonde, par lequel decret luy est ordonné d'en retirer
promptement ses meubles ,

en conformité de 1'inventaire en

dressé, parmy descharge et acquits convenables, vous en ce
cas et a 1'instance des
le

pasteur du

grand maitresse et autres , ensemble

Beguinage

audit

Tenremonde ,

mettez ledit

decret a deue exécution, selon la forme et teneur , constraignant lad e Elisabeth de Smet

a l'accorr.plissement d'icelluy,

reelement et de fait, par toutes voyes et manieres de constrainte,
deues et raisonnables . non obstant opposition ou appellation
faites ou a faire au contraire , et sans prejudice d'icelles de
ce faire et ce qui en depend, ensemble d'exécuter aussy votre
salaire raisonnable, pour 1'exploict que ferez en vertu de ces
dites presentes, avecq les droits de leur depesche, vous donnons plein pouvoir , authorité et mandement especial , man
dons en outre et commandons a tous nos justiciers, officiers
et sujets qu'a vous en ce faisant ils obeissent et

entendent

diligement, et vous prestent toute 1'ayde et assistar.ce qu'aurez
besoing, et leur demanderez, car ainsij nous plaist il. Donné
en

notre ville de Bruxelles

1'an de

le

vingt sixiesme de Novembre

grace mil six cent nonante deux et

de nos regnes

le vingt huictiesme.

Akte op perkament, met liet groot, verbrokkeld, zegel
van den koning.

—
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CLIV.
Mei 1G9P>. — Verzoekschrift aan den bisschop van Gent, om het
getal begijnen in 't Vaders-couvent tijdelijk te mogen vermin
deren, de inkomsten dier stichting, ten gevolge van den oorlog,
onvoldoende zijnde om den wil des stichters in zijn geheel uit
te voeren. Dit verzoek wordt toegestaan

Aen syn

hooghweerdicheyt den

thoont reverentelyck
Mr

wylent
neel ,

Franchoys van der

gefondeert

Bisschop van Ghendt. Ver-

jouff. Jenne Marie Olivaert,

is

geworden

Nimmen, haeren
binnen

den

hoe dat by
oom mater-

begynhove van

Dendermonde het huys genaempt sVaders-couvent ,
innecommen , omme daeroppe te professen

met het

tot acht beggyn-

tiens, vvesende gecommen totten auderdom van achtien jaeren,
dan alsoo

het voorn,

door de troubelen van

innecommen

grootelycx is vermindert

oorloghe, als bestaende in landen, ge

legen binnen de prochie van Lebbeke, daervan
niet en

jegenwoordich

wort gheprofiteert tot eender helft, soo dat daeroppe

nouwelycx onderhouden connen worden
tiens, omme de lasten

tot vyf a ses beggyn-

die de voorn, fondatie oock andersints

is medebringende, soo van missen als onderhout
bricque van tvoorn. Vaders-couvent, daervan

van de fa-

noch particuliere

dachten gedeclareert worden by de missive, alhier gevoeght,
soo is de suppliante

haer

keerende

tot syn

voors.

hooch-

weerdicheyt, biddende oodtmoedelyck believe ghedient te wesen
te consenteren dat de voorn,

jegenwoordighe ses beggyntiens

int voorn. sVaders-couvent souden moghen

gerustelyck jouis-

seren van tvoorn. cleen innecommen, gedurende dese miserable
troubelen van oorloghe , cesserende ,

welcke versocht

wort ,

dat totte acht plaetsen van de voors. fondatie sullen connen
worden gesuppleert, welck doende, etc.
Dat de suppliante

exhibeert

de originele

brieven

fondatie alhier gementioncert , met het advys van
jouff.

van

het

beggvnhof tot

Dendermonde ,

van de

de groote

ende van

de

proviseurs van de voors. fondatie met gesloten brieven. Actum
int bisschoppelyck paleys den 16 mey

1696.

—
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de fondatie, midsgaders tadvys hier boven versocht,

ende op alles gelet, wy consenteren en

permitteren dat ge-

duerende

de

plaetsen
vacant

den
van

tegenwoordigen

oorlogh

twee ' vacerende

acht int couvent alhier geroert, sullen

blyven, midts met het

staenden peys punctuelyck

declareren van

moghen

den naest aen-

ende promtelyck voldoende aen de

fondatie, ordonnerende niet min dese alvooren geleyt te worden
in handen

van den

eerw. heere lantdeken

Dendermonde, om hiervan
gistre van syn officie ,
permissie. Actum
3o

precise notitie te

op pene

in ons

vant

district van

houden ten

re-

van nulliteyt van dese onse

paleys episcopael

tot

Ghent, desen

Mey 1 6 9 8 .
P.

E.

Epus Gand.

Ter ordonnantie van svne doorluchtste hoochw», J. Segers,
secret.
Eventijdige kopij.

CLV.

9 Juli 1700. — Andries Verbraeckon , te St.-Nicolaas , verkoopt
aan Joos Waaiers een huis te Dendermonde, in de Dijkstraat,
mits de som van 445 gulden 10 stuivers.

Oorspronkelijk stuk op perkament, verleden vóór amman en schepenen van Dendermonde. met het. zegel
van zaken der stad.

CLVI.

7 September 1719. - Jan Boghaert en Christiaan de Vos, meesters
timmerlieden te Dendermonde, verklaren den toren der kerk van
het Begijnhof onderzocht en kloek genoeg te hebben bevonden om
het gewicht van t'.vee klokken te dragen.

Wij onderschreven respective borghers

ende meesters

tem-
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merlieden binnen de stadt Dendermonde verclaren ende cer
tificeren op den eersten deser maent Septembris, ten versoucke
van

jouffvrauwe Josina

Eeckmans , oppermeestersse van den

Begijnhove van Dendermonde voornoemt, te hebben gheweest
op den toren van de kercke van den voorsijden Begijnhove,
ende aldaer

gevisiteert

het

gebauw van

soo van de temmeragie als van

den selven toren ,

het hautvverck van het bel-

foort, waerop de twee clocken in den voorsijden toren sijn
hanghende , welck temmerhaut , soo

van

den

voorschreven

thoren als van het selve belfort, wij onderschreven goet, sterck
ende souffisant bevonden hebben tot
van de meergesijde clocken ,

jae

het draghen ende luyden
selver alwaer het saecken

dat de jeghenwordighe clijnste kloeke grooter ende swaerder
gemaect ofte gegoten wirde dan de jeghenwordighe grootste
kloeke, immers soo ende gelijck de vorme van de voorsijde
te gieten kloeke jeghenwordich gemaeckt staet. In teecken der
waerheyt

hebben wij dese

met presentatie in forma onder-

teeckent desen sevensten Septembris 1719.
Jan Boghaert, Christiaen de Vos.

CLVII.
1 p'ebruari 1720. — Nieuwe onderrichtingen voor de begijnen.
Philip s : Erard : van der

Noot ,

bij de gratie

Godts en

den apostelycken Stoel, biscop van Ghendt :
Wel

g'informeert sijnde

namentlijck den

artikel

van

de

statuten van desen hove nopende de beloofde gehoorsaemhijdt
aen de joffr w meestersse ;
Ten eersten ,
beggijntiens tot

wij

ordonneren

de regeringe van

dat de door
de

haer gekosen

couventen

t'selve

last

sullen moeten aenveerden.
Ten tweeden ,
toecomende

uyt

gebieden
den

voorts dat de begijntiens

selven hove niet

in het

en sullen vermogen

te gaen gedurende de twee vastenavontdaghen, sonder oorlof
van de geseyde joff w meestersse.

—
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Ten derden , gebieden oock

-

dat alle de oorloven die ge-

vraeght ende gegeven worden aen alle de beggijntiens binnen
het jaer, niet en sullen moghen verlinght worden, ten waere
om groote ende pressante redenen, naer voorgaende kennisse
aen de joff w meestersse, om bij tijdt te konnen antwoorden,
waer aen een ider hem sal conformeren, op hunne gedaene
belofte , ten wekken eijnde dese aen de gemeente voortaen
sal voorgelesen worden.
Gedaen tot Ghendt in
februari) 1720.

het

biscoplijck

paleys den eersten

Ter ordonnantie van Sijn Hooghw.,
DU CHESNE.

CLVIII.

20 Augusii 1745. - Kwijtbrief van de 100 dueaten , waarmcd.5
het Begijnhof belast was, in rederapiie van de klokken en liet
koperwerk en ander meiaal , aangeslagen tijdens de overgaaf
der stad Dendermonde aan den koning van Frankrijk.

De ondergeschreven

gecommitteerde van

heer ende weth

tot den ontfanck van de gerepartiseerde sommen in redemptie
\an alle de clocken, coper ende voordere metalle materialen,
met het overgeven deser stadt geconfisqueert ten profyte van
S^ne Serenissime hoogheydt den grave d'Eu , grootmeester
van d artillerie van Syne alderchristelijcke Majesteyt , ende
by accorde

ende geconvenieerde somme

van

weghen

heer

ende v>eth, met overneminghe van cessie van actie tot laste
van alle de cloosters , prochien ende communauteyten gheredimeert , bekennen ontfanghen te hebben van de groot
jouffe van den beggijnhove binnen dese stadt over den voors.
hove , de somme van hondert dueaten in specie , soo vele
monteert hemlieden quote part in de voors. generale somme
van redemptie , by heer ende wet alsvooren gereguleert ende
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gerepartisseert, breeder uytwysens de voorghemelde conventie,
transactie, repartitie ende commissie daervan synde , in date
16 deser.
A c t u m 20 A u g u s t y 1 7 4 5 .

G. VAN DER VARENT ,
A. SPELJERS.

CLIX.
1*73. — Vertoog aan den bisschop van Gent door M R EgidiusJacobus Blommaert, pastoor van bet Begijnhof, om eene ver
meerdering van competentie te bekomen.

Aen syn hooghw. den Bisschop van Gendt.
Verthoonc met

alle

eerbiedigheyt

heer

ende M r Egidius

Jacobus Blommaert , pastor van het Begynhof van Dendermonde, dat hy van immemorialen tyde is geweest in paisible
possessie van jaerlykx voor eenen Nieuwjaer ofte andersints
van ider begyntjen van den hove te ontfangen eenen patacon,
dienende tot supplement van syne competentie , ende den
welken hy heeft ontfangen sonder interruptie of contradictie
tot ende met den jare 1772 ; dan niettegenstaende s'verthoonders paisible possessie is het gemeynte, ofte het grootste deel
van het selve , van rade geworden aen den verthoonder te
weygeren en refuseren de jaerlyksche prestatie van den voorn,
patacon , soo sy hem geweygert en gerefuseert hebben ten
jaere 1773, ende alsoo den verthoonder door diergelyk refus
sig onvoorsien vint van syne redelyke ende noodighe com
petentie, als hebbende maer alleenelyk in certis vier hondert
gulden cour', met last van dry gesonghe missen, met stricte
intentie ter weke, boven de gone der heyligdaghen en feest
daghen van den hove ; ten tweeden vier en twintigh pond
gr. courant s'jaers, ter cause van fondatien, waer mede hem
belast vint, met stricte intentie alle de daghen van het jaer,
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ende in casuele alleenelyk profiterende vier offers s'jaers ider,
van een stuyver van elk begyntjen, de welke ook gemeynelyk
niet ten vollen en worden gepresteert. met laste nochtans van
verscheyde gesonghe missen ; item noch thien schellinghen
wisselgeit voor ider professie, beneffens de gewoonelyke rechten
Viin begraeffenissen ende uytvaerden, waer uvt resulteert dat
alle de sekere ende onsekere revenuen van s'verthoonders
pastorye année commune jaerlykx maer en beloopen tot de
somme van vyf hondert en negentigh guldens, en welke jaerlyksche somme ongenoegsaem synde tot syne noodighe ende
redelyke subsistentie, soo ist dat hij recours neemt tot syne
hooghweerdigheyt.
De selve oodmoedelyk biddende , believe gedient te wesen
den verthoonder
fiimerve, ofte op
supplement van
reei t , in justitie

t'assigneren t'sy op ende tot laste van d'inende tot laste van de begyntjens, soodanig
competentie als syn hooghw. al geconsidesal vinden te behooren , acht nemende op

het loopende jaer 1773, op het welke hij weynighe patacons
heeft ontfangen. t'Welck doende etc.
Den verthoonder in persoone.

Eventijdig afschrift.

CLX.

8 Maart 1786. — Anna Maria van Humbeeck , weduwe van
Hendrik de Pauw en van Jan-Frans Plas, te Assche, verzekert
in voordeel harer dochter Joanna-Caiharina de Pauw , novice
in 't Begijnhof te Dendermonde , een inkomen van 8 pond
groote 's jaars.

Oorspronkelijke akte op perkament , vóór schepenen
der heerlijkheid van Assche , met het zegel dier
gemeente.
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CLXI.
XVIII 6 eeuw — Verzoekschrift aan den bisschop van (jent om
het beheer van do inkomsten der Infirmerie te scheiden van
dat der kerkgoederen des Begijnhofs.
Aen

mynheere

d'Edele

en

hoogweerdigh heere mynheere

den Bisschop van Gent.
Verthoonen oodtmoedelyck
rentie ende

eerbiedinghe de

met alle

oodtmoedelycke reve

ghemevnten

van

het begynhof

lot Dendermondc, hoe dat sy voorsien syn van een seer slechte
kerke, die niet ghevouteert en is, waerdeur sy alle jaren teil
uyttersten geincommodeeit

worden , somers deur de groote

hitte , en swinters deur de groote coude ,

daer niet alleen

hun devotie deur belet word, maer oock alle predicanten over
claghen, en geen middels en syn om deselve inconvenient te
weiren, soo langhe als de fermerije ende kerekgoederen van
de groote joffrouwe te samen geadministreert worden en aen
malcanderen

dependeren , want al ist zaecke datter veel be-

gyntjens syn, die

uyt de goede affectie hun

liberale

jonste

souden geven aen de kereke, maer tot voordeel van de firmery
en is, en hun kereke alt'yt even arm en onversien blyft, soo
ist dat hun affectie daer wort afgetrocken en

hun jonste aen

andere kereken en capellen maecken, wel hondert pond groote
seffens, gelyck wy cortelinghe noch gesien hebben ; dan alsoo
om dese inconvenienten te schouwen geenen anderen

middel

en is als de kereke af te scheyden van de fermerije ende de
administratie van diere te stellen in

handen van een ander

begyntjen, waerdeur datter veele liberale giften aen de voors.
kereke sullen gegeven

worden.

Soo ist dat de voors. gemeynte

heur is keerende

tot syn

hooghw. heer, hem ootmoedelyck supplierende hun hierin te
willen assisteren ende iemand gelieven te depescheren om alles
te debatteren ende ordonneren, sullen ons gheobligeert vinden
ons ghebeden daeghelycks voor syn Hooghw. te vermeerderen.
. Afschrift, zonder dagfeekening noch handfeeken.

OBITUARIUM.
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M A E R T E . — Dit valt te doene te half maerte.
Obitus Jans Garencoopers de ionghe , zone vanden ouden
Janne den Garencoopere ende Margrieten Rebauts . zijns
vvijfs ende haerlieder vrienden, dwelke iaerghetide men sculdich es te doene te half maerte, met .IX. lessen ende metter
messe van requiem des ander daghes, tot welken iaerghetide
de voornoemde persoone ghegheven hebben .VI. gr. tsiaers
eewelic ende erfelic , dewelke .VI. gr. iaerlics vallen te alfs
maerte, dewelke zijn beset up een bunder lants ligghende in
de prochie van Lebbeke, gheleghen an deen zide neven een
straetken gheheeten de Paelstrate, bij des heeren strate, ende
an dander side insghelijcs bij tsheeren strate ende an de derde

I

Van (leze obiten bestaan twee afschriften, het eene, op eene perkamenten rol van 3-40 lengde
alleen die jaargetijden behelzende, welke bestonden in i45o ; het andere, eenen codex vor
mende van 41 blz. klein quarto-formaat, insgelijks op perkament en eindigende met het jaar
getijde van Joanna van den Keere (i57oi. Hierop volgt een Nccrologium, geschreven op papier
gaande van bl. 43 tot bl. 53, gevolgd van de aanduiding der verdere jaargetijden in de kerk
van het liegijnhof gesticht tot op het einde der XVIII- eeuw. Alleen de namen van de stichters
dezer laatste jaargetijden worden verder medegedeeld.

I

2O0
zijde bij eenen velde ghemeenlic gheheeten den Scr'iec, van
den welken .VI, gr. voors. de priester, stehouder zijnde van
den prochiaen, za! hebben .III. gr., de kerke voor haer licht
onderhalven gr., de coster eenen gr. ende de costersse eenen
hal ven grooten.
(Hout nu Jan Hueninc ende Clirispiana Spanouclis. Nu Jau van den
Vaienberglie. Nu de kinderen Deckers).

SPORKLE. — Dit valt te doene te lichtmesse.

Obilus van Kathelinen

de wedue van Janne den Neve ,

beghine , ende van Janne haren man voors. , ende van her
Bertelmeeuse, haren zone , priestere , ende van Kathelinen ,
harer dochter, ende van allen haren vrienden, dewelke obijt
ende iaerghetide men doen zal in de kerke ten beghinen van
Dendremonde te onser Vrouwen lichtmesse, met vigiliën met
IX lessen des eens daghes ende des ander daghes met eender
messen van requiem , tot welken iaerghetide de voors. per
sonen hebben ghegheven .VI. gr. tsiaers eewelic ende erfelic,
dewelke .VI. gr. jaerlics vallen te heffene te kersavonde ende
zijn beset op lans huus van den Heede, met alsulken gronde
als daer toe behoort, staende op Greffeninghen over de zijde
ter Denre waert, netïens thuus metten gronde van Gillis den
Brunen up deen zijde, ende neven thuus metten gronde van
erven van Lijsbetten van Alffens an dander zijde, van den
welken .VI. gr. voors. de prochiaen zal hebben .IU. gr., de
kerke voor haer licht onder halven gr., de coster . i. gr., de
costersse eenen .12. gr.

MAERTE. — Dit valt tingaende van maerte.

Obilus Gillis tSouweniers ende Lijsbetten Scelps , zijns
wettelijcs wijfs ende alle haerlieder kindere, welc iaerghetide
men doen zal te ingaende van maerte, tot welken iaerghetide
de voors.

personen

hebben ghegheven .VIIJ. gr. vlaemscher
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munten tsiaers eewelic ende ertfelic, dewelke .VIIJ. gr. iaerlijcs
vallen te heffene te Sente lans messe midden in den somere,
ende dese .VIIJ. gr. zijn beset up een half huus metten gronde
van erven daer toebehorende, staende neven lans huus van
Meekeghem, biden groendere ten coerenaerde, toebehoorende
den beghijnhove van Denremonde , welke ander heelft van
den huse voorseit toebehorende es Gillise Hoeftman, jnt welke
huus dese Gillis voren gheseit nu ter tijt wonende es , van
den .VIIJ. gr. voors. so zal hebben de prochiaen . n u . gr. ende
de kerke van den beghinen voor haer licht .II. gr., de coster
eenen gr. ende de oosterse eenen grooten.

S P O R K L K . — Dit valt te doene up S. Valentijns dach.

O b i t u s m i j n d e r j o n c f . Aliscn de Eechoute, e n d e h a c r s v a d e r s
ende moeder, ende Yden harer nichten de Eechoute, dwelke
iaerghetide men sculdich es te doene up S. Valentijns dach
met vigelien, ende tsanderdaghes metter messen van requiem,
tot

welken iaerghetide de voorseide ioncf. Alise

heeft

ghe-

gheven .VIIJ. gr. tsiaers, dats te wetene den parochiaen van
den beghinen .IIIJ. gr., de costere .IJ. gr. ende der kerken
.IJ. groote, welke .VIIJ. gr. voors. vallen iaerlichs te betalene
te Sente Pieters daghe in sporkele, ende zijn beset up Nicasijs
Smeets huus metten gronde van erven, staende in de strate
gheheeten den Steenwech tsente Gillis waert.

L A U M A E N T . — Dit valt te doene up den ,XIJ.sten dach van

laumaent.
O b i t u s j o n c f . Marien tSouwers, h a e r s m a n s , h a r e r v a d e r
ende moeder ende haerlieder kinderen ,

tooten welken iaer

ghetide dese ioli. Marie voors. heeft ghegheven .VI. gr. tsiaers,
welke .VI. gr. zijn beset up een half bunre lants, gelegen in
d e p r o c h i e v a n H a m m e , u p Tfelt g h e h e e t e n d e W u s t i n e
neftens Matthijs lant de hoeve gheleghen an deen zijde, ende
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de strate an dander side, ende Willem Bloes lant an danre
zide, welc iaerghetide men singhen zal de .XII.sten dach van
laumaent, met vighelien met .IX. lessen ende tsanderdaghes
metter messen van requiem, van desen .VI. gr. voors. zal de
kei ke hebben eenen gr., de coster eenen gr. ende dander viere
gi. zal de prochiaen van den beghinen deelen hem selven ende
den priesteren die daer commen zullen, ende in de hooghe kerke
van Denremonde negheen obiten winnen en moghen.

LAUMAENT. —

Dit valt te doene up S. Vincents dach.

O b i t u s m i j n s h e e r e n h e r Jans Gillis, c a p e l l a e n v a n S . A e g t e n ,
eewich ende altoes, dese voors. her Jan heeft begheert ende
gheordineert dat alle de priesters die binnen de vriheit van
Denremonde wonende ,zijn , uut ghedaen de priesteren die
winnen ende deelachtich zijn in de obiten ende iaerghetiden
van der hoogher kerken van Denremonde , want de voors.
her Jan heeft in de voors. hooghe kerke zijn testament ende
zijn iaerghetide beset, winnen ende deelachtich zijn zullen te
zinen iaerghetide, updat zij te vigilen zijn des eens daghes,
ende tsanderdaghes ter messen, tot welken iaerghetide de voors.
her Jan heeft ghegheven .X. gr., welke . X . gr. vallen te betalene
te half maerte, ende zijn beset up een huus metten erfgronde
toebehorende den kinderen van Janne Claeys, staende bider
groter plaetsen ende passaegen bider Scelden, ende hij heeft
ghegheven . V U . gr., welke . V U . gr. oec vallen te betalene
te alf maerte voors. , ende zijn beset up een huus metten
erfgronde, toebehoorende den dochteren van Meigrieten van
der Stoet, ende joncf. Margrite van Stripen , beghine , heeft
ghegheven eenen gr. iaerlijcs ende erfelic up den erfgront
van Senter Nyclaeus capelle an de maerct, valt te betalene
te kersavonde. Van dezen voors. .XVII.I. gr. so zal de voors.
kerke van den beghinen hebben voor licht endecost.IJ.gr.,
de coster ende de costersse van der voorseider kerken elc
.IJ.

gr., ende dese priesters voors., die zijn zullen in de voors.

kereke van den beghijnen te vigiliën up Sente Vincents dach
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ende tsanderdaghes daer naer ter messen van requiem, sullen
hebben .VIIJ. gr., ende in der ghelike dese priesteren voors.,
die in de selve kerke van den beghinen voors. zullen commen
helpen singen vigiliën met .IX. lessen des anderdaghes naer
pal me sondach, ende tsanderdaghes daer naer de messe van
requiem, zullen oec hebben .VIIJ. gr. alzoo eens voorseit es.

SPORKI.E. —

Dit valt te doene up Sente Valentijns dach.

Obitus Ghiselbrechts van Belle, Katelinen zijns wijfs ende
haerlieder kindere ende Jacops Gaderpennincs ende zijns wijfs
joncf.

Margrieten ende

harer beede vrienden.

Dese voors.

personen hebben ghegheven .VI. gr. jaerlics up een huus
metten erfgronde, toebehorende Janne den Garencoope, wilen
toebehoorende eenen Daneel Breedwaghens , welc huus es
gheslaen in een strate gheheeten de beroustrate, neffens thuus
van Gillis Verrebroucs an deen zijde . ende an dander zijde
neffens thuus van Janne Goedeveers, temmerman. De .VI. gr.
voors. vallen te betalene iaerlics

te sente bavenmesse. Men

sal doen dit iaerghetide up sente Valentijns dach met vigiliën
met .IX. lessen ende tsanderdaghes metter messen van requiem.
Van desen .VI. gr. voors. zo sal hebben der beghinen prochiaen .IIJ. gr. , de kerke eenen gr. , de coster eenen
ende de costersse eenen gr.

MAERTE. —

gr.

Dit valt te doene up den .X.sten dach van maerte.

Obitus Jans van Boenwijt ende Katelinen zijns wijfs ende
haerlieder kindere ende al haerlieder vrienden, welke personen
voors. hebben ghegheven toet haren iaerghetide .VI. gr. tsiaers
ende sijn beset up een huus toebehorende Janne van Lenneke,
staende neven Heynrics van Hovinghen huus an deen zijde
ende Gillis van Boenwijt huus an dander zijde. Ende dese
.VI.

gr. voors. vallen te betalene iaerlics te half maerte, van
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welken .VI. gr. voors, de kerke zal hebben eenen gr. ende
de costere eenen gr. ; dit iaerghetide zal men doen den tien
sten

dach

van

maerte

met

vigiliën

met

.IX.

lessen ende

tsanderdaghes metter messen van requiem.

MAERTE. — Dit valt te doene te ingaende van maerte.

Obitus joncf. Marien Lauwereins, die men heet van den
Hamme ende haers vaders ende moeder ende joncfr. Katheline Lauwereins ende ioncf. Katheline tStrijken hare nichten
ende alle

harer

ander vrienden.

Dese ioncf.

Marie voors.

heeft ghegheven .VIIJ. gr. vlaemscher munten tsiaers ende
zijn beset up eenen erfgront, groot zijnde .VII. vaten saets,
gheleghen in de prochie van Hamme , an deen zijde bij
tsheeren weghe, an deen zijde hende an eene gracht , die
men heet de breede gracht, ende an dander zijde hendende
aen den wech , al welken wech men gaet tot eenen sticke
lanls gheheeten de Eept. Dese .VIIJ. gr. voors. vallen jaerlics te betalene te kersavonde. Dit iaerghetide van desen
personen voors. valt iaerlics te doene te ingaende van maerte,
up den eenen dach vigiliën met .IX. lessen , ende up den
anderen dach messe van requiem, van den welken .VIIJ. gr.
de kerke van den beghinen zal hebben .11. gr., de prochiaen
van den voors. beghinen .1111. gr., de coster eenen gr. ende
de costersse eenen gr.

DECEMBER. — Dit valt te doene up S. Nicasijsdach.

Obitus Jans Moeraest ende Machtildis zijns wijfs ende al
zijnre kindre ende al zinre vrienden , welke personen voors.
hebben ghegheven .IX. groote

tsiaers tot haren

iaerghetide.

Dese .IX. gr. voors. zijn beset up haerlieder cameren, staende
achter haerlieder groot huus in de strate gheheeten de Nieustrate, ende .IX. gr. voors. vallen te betalene te kersavonde.
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Dit voorseide iaerghetide valt te doene up S. Nicasijs dach,
met vigiliën met .IX. lessen , ende up den anderen dach
metter messen van requiem. Van den .IX. gr. voors. so zal
hebben de kerke van den beghinen .IIJ. gr., de coster eenen
gr

ende costersse eenen gr. ende de prochiaen .HIJ. grote.

DECEMBER. —

Dit valt te doene up S. Niclaeus daglic.

O b i t u s Katelinen van der Haghen e n d e Adaems van den
Have, haers tweeste mans ende al harer kindre ende al harer
vrienden , welke Kateline voors. heeft ghegheven tot haren
iaerghetide .ix. gr. tsiaers vlaemscher munten ende vallen te
betalene iaerlics te kersavonde ende zijn beset up een huus
metten erfgronde staende te Denremonde in eene strate ghe
heeten de Dijcstrate, welc huus nu ter tijt toebehoort Arendt
Pauwels, ende dit huus heet men in tghemeene den Vossen-

steert. Dit voors.

iaerghetide zal men iaerlics doen in den
advent ontrent S. Niclaeus dach met vigiliën met .IX. lessen
ende up den anderen dach daer naer met eender messe van
requiem ende dat in de kerke van den beghinen, voor wiens
choor de voors. Katheline begraven leit. Van desen .IX. gr.
voors. zo zal hebben de kerke van den voors beghijnhove
voor licht ende cost II. gr. , de priester , stehouder zijnde
van den prochiaen , .V. gr. , de coster eenen gr. ende de
costerse eenen gr. Dese vrouwe Kateline voors. sterf int iaer
o n s h e e r e n M . C CC C . e n d e X I J , u p S . N i c l a e u s d a c h t s m a e r ghens. Bidt over haer ziele.

DECEMBER. —

Obitus

Dit valt te doene up den eersten dijnsdach naer
den eersten sondach des advents.

Pieter

Seghers e n d e Machtildis z i j n s

wijfs ende

haerlieder vader ende moeder. Dese voornoemde personen
hebben ghegheven iaerlijcs tot haren jaerghetide .VIII. gr.
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ende zijn beset up een huus metten gronde van erven daertoe
behoorende, staende in een strate gheheeten de Beroustrate ,
metter eender zijde den Jan Colins huus, ende metter ander
zijde bij Willem Eps huse metten gronde. In dit jaerglietide
mueghen winnen alle priesteren die binnen Denremonde zijn,
eist dat zij commen te vigiliën ende ter messen, ute ghedaen
de priesteren die deelen in de obiten ende iaerghetiden van
der hoogher kerken van Denremonde, want de voors. perso
nen in de kerke voors. haerlieder iaerghetide hebben beset
Dit iaerghetide voors. zal men doen up den eersten dicendach
van den advente, met vigiliën met .IX. lessen ende des ander
daghes met eender messen van requiem. Van desen .VIII.'
gr. voors. so zal hebben de kerke van den beghijnhove van
haren lichte ende voor anderen cost .II. gr., de costers zul
len te samen hebben .II. groote.

APRIL. —

Dit valt te doene te half aprille.

Jaerghetide van Daneele Pennemans ende van Margrieten
van den Hoerde zijn wijf was ende van haerlieder vader
ende moeder ende van allen haren vrienden, welke personen
voors. hebben ghegheven iaerlicks te haren iaerghetide .VI.
gr. ende vallen te ontfane te half aprille ende zijn beset up
Daneel huus ende zijns wijfs voors. , staende an deen zijde
neven Willem Buis huus ende Thomas huus van Borrem ,
an dandere zijde. Dit iaerghetide voorseit zal men doen te
half aprille met vigiliën met .IX. lessen ende des anderen
daghes daernaer met eender messen van requiem. Van desen
gr. voorseyt zal de prochiaen hebben . I I . gr., de kerke
voor haer licht .II. gr., de coster eenen gr. ende de costerse
eenen gr.
.VI.

MEY. — Dit valt te doene ontrent de octave van Ascentioensdag.
Jaerghetide van Christiane Bols , die men heet Everdeys,
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ende van Margrieten zinen wetteleken wive ende van al
zinen kinderen. Dese personen voors. hebben ghegheven iaerlics
t o t h a r e n i a e r g h e t i d e . V I . g r . e n e e n e n halven , w e l k e . V I .
gr. vallen te ontfane up den eersten dach van meye. Van
desen . V I . g r . e n d e e e n e n h a l v e n v o o r s . s o zijn d e . I I J 1 / 2 .
beset up een huus met zinen erfgronde toebehorende Gheertruden tSermans , staende up de Veste neven Jan Sterrincs
huus, ende de .II. gr. zijn beset up Joes tCupers huis , int
heerste beghin van der dijckstraten, neven der weduwen huus
van den Eechoute an deen zijde, ende neven Jans Neckers
huus Arnouts zone an dander zijde, ende den onderhalven gr.
es beset up een huus met zinen erfgronde, welc huus wilen
te behoorne plach Gillise Wachters in sente Gillis strate ,
bider Brusselpoorte , welk huus nu ter tijt behoort Janne
Meykene te W'iese, ende staet neven Machiels huus van den
Bossche an deen zijde, ende Gillis Soudeniers huus an dander
zijde, ende dese achterste .III. gr. ende eenen halven vallen
te betalen te kersavonde. Dit iaerghetide voors. zal men
iaerlics doen ontrent de octave van den ascentioens daghe
ter costumen ende van den .VI. gr. ende eenen halven voors.
zo zal hebben de kerke van den beghinen onder halven gr.,
de priester die de messe doet .IIJ. gr. ende eenen halven ,
de coster eenen gr. ende de costersse .XII. miten.

WEDEMAENT. —

Dit valt te doene te S. Jans messe.

Jaerghetide van Lijsbette tShertoghen ende van haren vader
ende moeder, dewelke Lijsbette voors. heeft ghegheven toten
voorseiden iaerghetide .IX. gr., welke .IX. gr. zijn beset up
een huis met zinen erfgronde, toebehorende Pieteren van den
Hoeke . staende in de Helstrate neven den ram , ende toe
behorende Michiel Waelberchs an deen zide, ende an dander
zide neven Pieter Waelberchs huus. Dese .IX. gr. voors.
vallen iaerlics te betalene te S. Jans messe. Dit iaerghetide
voors. zalmen jaerlics doen te S. Jansmesse voors. met vi
giliën met .IX. lessen ende tsanderendaghes daer na met eender
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messe van requiem. Van desen .IX. gr. voors. so zal de
prochiaen van den beghinen hebben .V. ^r. , de kerke van
den beghinen .II. gr., de coster eenen gr. ende de costersse
eenen gr.

ME\ .

Dit valt te doene up den .XIIJ.sten dach van meije.

Up den .XIIJ.sten dach meys staerf ende overleet her Daneel
Maechlem , priester, dewelke her Daneel voors. heeft ghegheven
iaerlics ende erfelic voor zijn jaerghetide ende zijnder vader
ende moeder te doene in de kerke van den beghinen , met
vigiliën met .IX. lessen up den .XIIJ.sten dach meys ende
des anderdaghes daer naer met eender messen van requiem,
alle iare .XIIIJ. gr. vlaemscher munten , welke .XIIIJ. gr.
voors. iaerlics vallen te betalene te S. Marien lichtmesse, ende
zijn beset up een huis toebehorende Robrechte van Everslaer,
metten erfgronde daertoe behorende, welc huis es staende in
de Beroustrate, welken gront van erven plach toe te behorene
Willem van der Haghen ende lach in twe hofsteden tusschen
Pieter Sterrincs huus an deen zijde , ende Rubbrechts huus
van Everslaer voors. an dander zide , ende dit es te wetene
dat alle de priesters van Denremonde die niet en deelen metten
dieneers van der hoogher kerken van Denremonde in obiten
ende iaerghetiden ende te vigiliën ende ter messen zijn zullen
van den voors. priester her Daneel , zullen onder hemlieden
deelen .VIIJ. gr. van den voors. .XIIIJ. gr. ende de coster
van der kerken van den beghinen , eist dat hij de messe
dient , ofte dieghene die alle weken te messen dient ofte
iaerlics , die zal hebben .nu. grote , ende dander twee gr.
zal hebben
licht.

de

kerke

van den

beghinen voors. voor heur

WEDEMAENT. — Dit valt te doene IIJ. daghe voor S Jans-

dach Baptiste.
Jaerghetide van Katelinen Eebijns ende

van

haren

man
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ende van haren vader ende moeder ende van al haren
vrienden, dewelke Kateline voors. heeft ghegheven loten iaerghetide voors. . X I I . gr. tsiaers ende zijn beset up een huis
met zinen erfgronde staende up de veste bij Paleets brugghe,
metter eender ziden an Jan Smoers huus ende metter andere
zijden an Jans Coemans huis , welke . X I I . gr. voors. vallen
iaerlics te betalene te sente Iansmesse. Dit iaerghetide voors.
zal men iaerlics

doen in de kerke

van den

beghinen

,IIJ.

daghe voor Sente Jans messe met vigiliën met . I X . lessen
ende tsanderdaghes daerna met eender messen van requiem.
Van desen . X I J . gr. voors. so zullen hebben die priesters
die binnen der vriheit van Denremonde wonen, uutghedaen
den dieneers van onser Vrouwen kerke van Denremonde
. V I I J . gr., de coster van den beghinen eenen gr., de costerse
eenen gr. ende de kerke voor haer licht ende cost .II. gr.

WEDEMAENT. —

Dit valt le doene tingaende van wedemaent.

Jaerghetide van Janne Joes de

houde , ende was anders

gheheeten Haestrijp , ende van Gheertruden zijn wijf, ende
van zinen kinderen ende van alle zinen vrienden, welke Jan
voors. heeft ghegheven . V I . gr. vlaemscher munten tsiaers te
zinen iaerghetide, ende vallen alle iaren te betalene te kersavonde, welke . V I . gr. voors. zijn beset up Jans Joes scuere
voors., metten gronde daertoe behoorende. Dese scuere voors.
es ghestaen in de strate die men heet tlaer, binnen S. Gillis
prochie te Denremonde, bij den mueren van der stede voors.
Dit iaerghetide van den persoonen voors. es men sculdich te
doene in de kerke te beghinen te ingaende van wedemaent ,
met vigiliën met . I X . lessen, ende tsanderdaghes daerna metter
messen van requiem. Vanden . V I . gr. voors. zal de kerke
hebben onderhalven gr. , de priester die de messe doen zal
.11j. gr. , de coster eenen gr. ende de costersse

.XII.

miten.

—

3oo

—

Dit valt te doene in de octave van der
Assumptien van onser Vrouwen.

Ou C S I M A E N D .

Int iaer ons heeren M . C C C C . ende 5o starf ende overleet
her Wouter van der Meersche , prochiaen van S. Gillis kerke
van Denremonde, die wilen canonic plach te zine van onser
Vrouwen kerke van der stede voorseit. Dese priester voors.
heeft ghegheven te zinen iaerghetide ende te her Jans van

der Meersche zijns broeder priester , ende te Daneels van
der Mersch ende zijns wijfs , vader ende moeder zijnde van
desen .IJ. priesters voors. , ende te Gillis ende Mergrieten
van der Mersch iaerghetide, kinderen van Daneele ende van
zinen

wive voors. .VIII. gr.

tsiaers ,

vlaemscher

munten

welke .VIII. gr. vallen te betalene te kersavonde ende zijn
beset up de heelt van zinen huus metten erfgronde daertoe
behoorende, staende ieghen Gillis Laubouds, over welke heelt
van den huus voors. Daneel van Ymscote heeft ghenomen
ieghen hem tseinse eewelic ende erfelic , wiens ander heelt
van den huus Claeis Happaert besittende is Dit huus voors.
es int gheheele staende te S. Urselen Baserode, over de side
oostwaert neven Daneel tVisschers huus ende over de side
westwaert neven de Scelde. Ende al dit voors. es ghedaen
up dese conditiën dat de prochiaen van den beghinen zal alle
jare metten costere ende metten priesteren , die daer comen
zullen ende in onser Vrouwen kerke niet en pleghen te deelene in de obiten ende iaerghetiden, zinghen zal up de octave
van der assumptien van onser Vrauwe na de tweeste vesperen vighelien met .IX. lessen ende des anderdaghes daer naer
eene messe van requiem. Ende van den .VIII. gr. voors. zal
de kerke van den beghinen hebben voor haer waslicht .II.
gr., de coster eenen gr. ende dander .v. gr. zullen hebben
de priesteren int ghemeene , ende van desen .v. gr. voors.
zal de priester
.IIJ. groote.

die de messe doen

zal

hebben

te

minsten

—
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Dit valt te doene te S. Bertelmeeus daghe.

Jaerghetide her Jans Stickers , priester ende meester in
arten , ende zijns vaders ende zijnder moeder Jans Stickers
ende Katehnen tsRooden, welke her Jan de Sticker priester
voors. heeft jaerlics ghegheven tot zinen voois, iaerghetide
.VIII. gr. vlaemscher munten , ende zijn beset up zijn huis
metten erfgronde daertoe behorende, ende dit huis voors. es
staende achter een huis dat men ghemeenlic heet de Reeke.
int welk huis nu ter tijt woent Nicasijs van Laerne. Dit
iaerghetide voors. zal men doen alle iare ontrent S. Ber
telmeeus daghe , apostele , met vigiliën met .IX. lessen des
eens daghes, ende des ander daghes met eender messen van
requiem. Dese voors. ,VIII. gr. vallen te betalene iaerlics te
kersavonde ,

van den

welken

.VIII

gr. de kerke van den

beghinen zal hebben IJ. gr. , de prochiaen van den beghinen .1IIJ. gr. , de coster eenen gr. , ende de costerse eenen
grooten.

OUCSTMAENT. —

Dit valt te doene ontrent S. Bertelmeeus
daghe.

Joncf. Kateline van Appels heeft ghegheven voor de ziele
van Pieteren van Appels ende voor de ziele van Margrieten
zinen wive ende

voor haer ziele .IX. gr. ,

omme .i.

jaer

ghetide mede te doene. Dese .IX. gr. vallen iaerlics te ontfane ende te betalene te S. Jansmesse midden den somere
ende zijn beset up een huis dat wilen toe plach te behoorne
Cornelijs Onderoughe in de Sevaenstrate. Dit iaerghetide van
desen personen voors. zalmen doen iaerlics tsanderdaghes na
S. Bertelmeeus dach in de kerke ten beghinen, ende in dit
iaerghetide voors. zullen moghen winnen alle priesteren van
Denremonde , ute ghedaen de priesteren van der hoogher
kerken, dewelke in de voors. kerke in de obiten ende iaer ghetiden deelachtich zijn , want

dit

voors. paer volcs ende

—

3(32

—

haerlieder dochter hebben in dese kerke voors. haerlieder
iaerghetide ghesticht ende beset ende de prochiaen van den
beghinen zal ontfanghere ende uutghevere zijn van desen .ix.
gr. voors. Ende de kerke van den beghinen voors. zal van
dpsen .IX. groote hebben eenen gr.

WEDEMAENT. —

Dit valt te doene te S. Jansdaghe Baptiste.

Jaerghetide van Beatricen Nuersene ende van haren vader
ende moeder ende van haren twee mans ende van M.argareten
harer zuster. Dese Beatrice voors. heeft ghegheven te haren
iaerghetide, welc iaerghetide men doen zal te S. Jans baptisten
daghe uutgaende oucst met vigiliën ende tsanderdaghes met
eender messen van requiem , .VIII. s. par. , welke .VIII. s.
par. voors. zijn beset up een huis toebehorende Boudine
Arents, up Greffeninghen , ende valt te betalene ten daghe
van S. Janne voors. ende het betaelt Jan de Keysere.

SEPTEMBER. —

Dit valt te doene te S. Matheeus daghe,
apostele ende evangeliste.

Jaerghetide ioncf. Kathelinen de Caeldriessche ende haers
vader ende moeder ende harer zuster ende al harer vrien
den , welke joncf. voorseit heeft ghegheven tot haren iaer
ghetide .VIIJ. gr. vlaemscher munten eewelic ende erfelic ende
zijn beset up een half bunder lants gheleghen in de prochie
van Hanime in een groot velt dat men gliemeenlic heet den
Westacker , neffens Gillis lant van Harnme an deen zide
over de zijde ter kerken waert van der prochien voors. ende
an dander zide neven Daneel Huugs lant, houdende ane de
Rietgracht. Dese voors. .VIIJ. gr. vallen te betale te 3. Jans
daghe bapiista. Dit iaerghetide voors. valt te doene te sente
Matheeus daghe apostel ende evangeliste met vigiliën met .IX.
lessen ende metter messen van requiem des anderdaghes. Van
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desen . V I I J . gr. voois, zal de kerke van den beghinen hebben
. I J . gr., de coster eenen gr. ende de ioncf. die in de weke
de messe plegt te dienene eenen gr. , ende de prochiaen die
de messe zal doen in de kerke voors. . I I I J . gr. Voort zo es
te wetene dat dit half bunder lants voors. zal na de doot
van ioncf. Katelinen voors. toebehooren den beghijnhove van
Denremonde metten laste voors. ende dies zal thof betalen
den hoere van den lande voors. . I J . d. par. ende een half
vadt rogs ende oec soe vele evenen. Dit voors. sal men
betalen Luenise van den Moere ofte zine hoore.

OCTOBER. —

Dit valt te doene ontrent S. Denijs d.ighe.

Obitus van Janne Cammaerts de ionghe ende van Mar
grieten tsRuiisc/iers zijn wijf was ende van zinen kinderen.
Dese

persoonen

hebben ghegheven

.VIIJ.

gr.

jaerlics ende

erfelic tot haren iaerghetide vlaemscher munten, welke .VIIJ.
gr. voors. iaerlics vallen te betalene te half oucste up onser
Vrouwen upvaert, ende zijn beset up een huis staende neven

t/riesen brugghe ende

plach wilen toe te behorene Janne
Rebuts , welc huus nu ter tijt behoort ende daer in woent
Daneel de Houde. Dit voors. iaerghetide zalmen iaerlics doen

ontrent

S. Denijs daghe met

vigiliën met

.IX.

lessen

tsanderdaghes metter messen van requiem. Van den

ende

.VIIJ.

gr.

voors. zal de kerken van den beghinen hebben . I J . gr., de
prochiaen van der kerken voors. . I I I J . gr., de coster eenen
gr. ende de costersse eenen gr. Dese .VIIJ. gr. voors. es thot
sculdich , want het heeft dese .VIIJ. gr. ende daertoe noch
.VIIJ.

i

gr., dats int gheheele

.XVI.

groote

Einde van de perkamenten rol. Wat volgt is overgeschreven uit het hooger vermeld Obitcnboek.
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OCTOBER. — Dit valt te doene ontrent Sente Lucas daghe.

Obitus Marien Koucx , poortieresse van den beghijnhove
ende haers vader ende moeder. welke Marie voors. heeft
ghegheven tot haren jaerghetijde .VI. gr. vlaemscher munten,
de rente vanouts commende van her Daneele Machelems ,
priestere. Dese .VI. gr. voors. zijn beset eewelic ende erfelic
op een huus met zijnen erfgronde, staende in de dijcstrate ,
int welc huus Daneel Zouweniers vvoenachtich was ende het
es gheheeten den Vossesteert. Deze voors. .VI. gr. vallen te
betaelne jaeilics te sente bavenmesse. Van desen voors. .VI.
gr. zo zal de kerke hebben voer haer licht onder alven gr.,
de prochiaen van der voors. kerken .iu. groote , de coster
eenen gr. ende de costersse .XU. miten. Dit jaerghetijde valt
jaeilijcs te doene omtrent sente Lucasdaghe evangeliste , met
vigiliën met .IX. lessen ende tsanderdaechs metter messen van
requiem.

Oc 1 O B E R .

Dit valt te doene omtrent S. Symoen ende sent
Jtiden dacli.

Obilus van joncfrouwe Jannen metten Penninghen ende
voer haren vader ende moeder, welke joncfrouwe voors. heeft
ghegheven toet haren jaerghetide jaerlics ende erfelic .ix. gr.
vlaemscher munten , welke ,ix. gr. voors. vallen jaerlijcs te
betaelne te sente Jansmesse midden den zomere , ende zijn
bezet op een stic lant dat haer toebehoorde, ligghende in de
prochie van Zele, ende es gheheeten de Hast, welc lant bezat
ende mainteneerde Christiaen van der Rake. Dit jaerghetijde
voors. zal men jaerlijcs doen te sente Symoen ende sente
Jude daghe apostels , met vigiliën met .IX. lessen ende des
anderdaechs met eender messen van requiem. Van desen .IX.
grooten voors. zal de kerke van den beghinen hebben .IJ.
groote voor haerlieder waslicht, ende de prochiaen .V. gr. ende
de coster eenen gr. ende de costerse eenen grooten.

—
NOVEMBER.

—
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Dit valt te doene binnen der octave van
alderhelegken messe.

Jaerghetijde van joncfr. Margriete tsColeneeren . beghine,
haers vader ende moeder ende her Daneels sColeneeren ,
priestere . oem was van der voors. joncfr. , welke joncfr.
Margriete voors. heeft ghegheven toet haren jaerghetide jaerlics . VIIJ . gr. vlaemscher munten, welke .YIIJ. groote vallen
te

betalene jaerlijcs te sent

Jansmesse midden den zomere.

Ende deze . V I I J . gr. voors. zijn bezet up haer huus metten
gronde daertoe behoorende , staende neven sint Jans capelle
aen den Coorenaert , aen deen zijde , au Daneels Spierincs
huus, an dander zijde. Dit jaerghetide zalmen doen

jaerlics

binnen der octaven van al der heleghen met vigiliën met .IX.
lessen ende tsanderdaechs metter messen van requiem. Van
desen

.VIIJ.

grooten zal de kerke van den beghinen hebben

voer haer waslicht . I J . groote, de prochiaen van der voors.
kerken . I I I J . gr., de coster eenen gr. ende de costerse eenen
gr. Dese voors.

.VIIJ.

groote betalet tliof van den beghinen

voors.

NOVEMBER.

—

Dit valt te doene omtrent sint Martins dach.

Jaerghetide van Katlijnen tSmeest, de weduwe van Janne
de Alaech de oude, beghine, ende Jan sMaechs , haer man,
ende Jan Maechs de jonghe, harer beeder zone ende al haers
vrienden, welke Katlijne voors. heeft ghegheven jaerlijcs toet
haren jaerghetijde

.VIII.

gr. vlaemscher munten. Deze

.VIIJ.

groote voors. vallen te betaelne te S. Bavemesse ende zijn
beset up een alf huus ende gront van erven daer toebehoorende , welc alf

huus es ghestaen in de Kercstrate , bij

her iVlachiel tSmans , priester , an deen zijde , ende Vrancs
van Calkene , an dander zijde. Dit jaerghetijde voors. valt
jaerlijcs te doene omtrent sinte Martins messe met vigiliën
met .IX. lessen ende tsanderdaechs metter messen van requiem.

—
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Van desen . V I I J . gr. voors. zal de kerke van den beghinen
hebben .IJ. gr. voer dwaslicht , de prochiaen .nu. gr. , de
coster eenen grooten ende de costerse eenen grooten.

Dit valt te doene . . .

Jaerghetijde van Jannen van der Donct , beghine , ende
haers vader ende moederende al andre vrienden. Deze beghine
voors. heeft bezet .VIII. grooten vlaemsch, jaerlics toot haren
jaerghetide, welc men doen zal in de kerke van den beghinen
jaerlijcs met .IX. lessen des eens daghes ende tsanderdaechs
metter messen van requiem. Ende dese voors. .VIII. gr. zijn
bezet up een stuc lants weye, groot zijnde vyiï vate zaets,
luttel min of meer, ghelegben in de prochie van Gremberghen,
gheheeten tRot, commende metter eender zyden aen Gillis
van Marten lant, metter ander zijde aen Andries Claeus lant,
met eenen cleenen straetkene van der hamstraten in te drivene.
Van dezen .VIII. groote voors. zal de prochiaen van den
beghinen hebben .1111. gr., de kerke .II. gr., de coster onder
halven groote, ende de costerse eenen alven groote. Dit valt
te betaelne te Kersavonde.

Dit valt te doene te Ascensioens dach

Jaerghetide van Marien tSruiven, beghine, ende haer vader
ende moeder , ende alle andre vrienden. Dese voers. jonc
frouwe Marie heeft ghegheven toet haren jaerghetide .VIIJ.
groote vlaemsch , welc jaerghetide men doen zal met .IX.
lessen vigiliën des eens daghes ende tsanderdaechs metter
messen van requiem. Ende dese voors. .VIIJ. gr. zijn beset
up een stuc lants, groot zijnde een dachwant luttel min oft
meer , gheleghen in sent Gillis prochie, upt Serwoutersvelt,
commende metter eender zyden aen Jan Buse lant oestweert,
an dander zijde an Loys Nachtegale lant, zuytwaert neven

—
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Daneel Nieuwelants kindere lant westwaert. Van

desen .VIIJ.

grooten zo sal hebben de prochiaen van den beghinen .IIIJ.
gr. , de kerke .IJ. gr. , de coster onder alven groote, ende
de costerse
kersavonde.

.XIJ.

miten

vlaemsch. Dit

valt te

betaelne te

Dit valt te doene . . .
Jaerghetide van Hameien van

Putten ende over al haer

vrienden. Dese Hamele voors. heeft ghegheven .VIIJ. groote
toet haren jaerghetide, welc men doen zal met vigiliën met
.IX. lessen des eendaechs ende tsanderdaechs metter messen
van requiem. Ende ziin dese voors. .X11J. groote bezet up
den Assouwe tZele in den bosch , ten eynde oostxvaert an
tsheeren stratc, ende westwaert Jan van Putte haer broedere,
ende noortwaert Wouter Clays, ende dit lant es groot een
alf bunder luttel min
zo sal de kerke van

oft meer. Van desen Y1IJ. gr. voors.
den beghinen hebben voer cost .11.

groote , ende de prochiaen .HIJ. gr. , ende de coster eenen
onderalven grooten , ende de costerse eenen halven grooten.
Ende deze zelve Hamele voors. heeft noch beset upt tzelve
lant voors. .VI. groote, toet olie ten heleghen sacramente weert
jaerlijcs. Dit valt te doene te kersavonde.

LAUMAEN'T. — Dese messe valt te lesene omtrent dertiendach.

Obitus Kathelijnen van den Hore, beghijne, weduwe wilen
Jacobs Zeghers , haers vaders ende moeders ende harer viienden ziele, welke ghedinckenesse valt te doene omtrent dertien
dach , met eender ghelesender messen ende dat de priester
lesen zal voer de choor duere eenen de profundis met requiem
ende eysschen eenen paternoster om Gods wille voer de ziele
ende alle zielen. Hiertoe heeft zij bezet .IIJ. groote vlaemsch
erfelic , van den welken onderalven groot es beset up een
stuc lants gheleghen upt Scelde lant .XXYIIJ. royen lanc zijnde

—
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van lande, commende metten eenen einde an Wouters Seoel'
gronde, ende leyt in dezelve prochie noch een stuc van lande
viercant, een groot alf dachwant groot, gheleghen aen de oude
kerchof strate, gheheeten d Plathecken, wekken gront behoort
toe der fermerien van den beghijnhove van Dendermonde ,
ende up dat stuc lants valt te betaelne den anderen onder
alven grooten van den . IIj. grooten voors.

N O V E M B E R . — Dit valt te doene omtrent S. Cecilien dacli.

O b i t u s v a n j o n c f . Lijsbeth van Leeuwerghem , w e d u w e
wilen Jans gheheeten Goedevaerts , ende haers vaders ende
moeder ende harer kinderen ende alle haerer vrienden. Dese
voors. joncfrouwe Lijsbette heeft ghegheven voer haer jaerghetijde voors. den meestersen des beghijnhoefs te Dender
monde, als Christianen tVogheleren ende Geertruden Goesins
doen meestersen zijnde, .XIIJ. lb. paresijse eens, om .XIIJ.
gr. erfelic daermede te coopene , van welken .XIIJ. grooten
zij begheerde dat de prochiaen , die ter tijt den beghijnen
kerkdijken dienst droughe, zoude hebben .V. groote, ende de
k e r k e . 11J. g r o o t e v o e r c o s t , e n d e d e k o s t e r e o n d e r a l v e n
grooten, de costerse eenen .1/2. grooten, ende de andre .IIJ.
grooten zal men in wittebrood deylen den twee conventen ,
te wetene den convente des helichs (gheest) ende Stickers
convente. Dit jaerghetijde zal men doen omtrent sente Cecilien
dach in de beghinen kerke voors. , met vigiliën van .ix.
lessen tseendaechs ende tsanderdaechs metter ghesonghen mes
sen van requiem, ende zij leyt in de kerke van den beghinen
voors. begraven.

Dit valt te doene . . .
J a e r g h e t i d e v a n Claren tsHertoghen, b e g h i n e , h a e r s v a d e r s
ende moeder ende al haer vrienden. Deze beghine voers.
heett bezet toet haren jaerghetide jaerlics te doene .IX. groote

—
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vlaemscher munte . welc jaerghetide men doen zal met .ix.
lessen vigiliën des eens daghes ende tsanderdaechs metter
messen van requiem , ende zijn dese .IX. groote bezet up
een dachwant winnens lants ende .XVJ. royen ten onderpanden
gheleghen in de prochie van Wichelen upt velt , gheheeten

Eeyghen, aen deen zide Gillis Hughen lant oostwaert ende an
dander zijde an Pieter Boyls lant westwaert met eender zijde,
ende commende opten Meerputte. Van desen .IX. groote zd
sal de kerke van den beghijnen hebben voer cost .IJ. groote,
de prochiaen van den beghinen .V. groote, de costere onder
.1 2. grooten , ende de costerse .XIJ. miten. Voort meer zo
heeft de voors. joncfrouwe Claren bezet .IX. groote vlaemsch
up den zeiven erfgront voors., ter oliën voor thelich sacra
ment te berrene in de kerke van den beghijnen van Dendermonde. Dit valt te betaelne te kersavonde.

SEPTEMBER. —

Dit valt te doene up Onser Vrouwen avont
in spelmaent.

Obitus van Margrieten Esschericxs ende haers vaders ende
moeders ende haers broeders ende zusters. Deze heeft ghegheven
tot haren jaerghetide erfelic .IX. groote vlaemsch ende zijn
deze .IX. groote bezet up een huus ende erve ghestaen in
de Nieustrate , metter eender zijde commende an Jan Hannemans huuserve ende metter ander zijde Margrieten van deiSappen , ende dit jaerghetide zal men doen omtrent onser
Vrouwen in spelmaent, met vigiliën met .IX. lessen des eens
daechs ende tsanderdaechs meiter messen van requiem. Van
dezen .IX. groote zal de kerke van den beghinen hebben
twee grooten ende de priester .V. grooten , ende de coster
onder . 1 /2. grooten, endede costerse eenen .1 /2. groote. Item
voort zo heeft deze voors Margriete noch ghegheven den
heleghen sacramente J I J . groote, om olve mede te coopene.
noch zo heeft deze voors. Margriete ghegheven meester
Stikers covent , .VJ. grooten tsiaers. Item noch zo
Margriete voorseit ghegheven des helichs gheest covent

Item
Jans
heeft
.VJ.
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gr. tsiaers, ende dit valt te altemale te betaelne te half meve
upt zelve huus voornoemt alsboven.

La u m a e n t .

—

Dit valt te doene omtrent alve laumaent.

Obitus Margrieten Leemans, weerdinne van Joes Sterrincs
ende voer al haer vrienden. Dese Margriete voers. heeft bezet
toet haren jaerghetide .VIIJ. groote vlaemsch , ende dit jaer
ghetide valt te doene omtrent alve louwemaent, met vigiliën
met .IX. lessen des eensdaechs ende tsanderdaechs metter
messen van requiem. Ende deze .VIIJ. groote betaelt jaerlics
de fermerie van eenen mersch, ghenoemt onder hier naer in
J o e s S t e r r i n c s j a e rghe t i j de h a e r m a n w a s . V a n d e z e n . V I I J .
grooten zo heeft de kerke .IJ. groote, de prochiaen .IIIJ. groote,
de coster onderalven grooten ende de costerse eenen alven
grooten.

SEPTEMBER. —

Dit valt te doene uutgaende spelmaent.

Jaerghetijde van Joos Sterrincs voors. , wettelic man van
Maergriete Leemans. Dese voors. Joes heeft ooc bezet een jaer
ghetide met vigiliën met .IX. lessen ende tsanderdaechs metter
messen van requiem, ende dat valt te doene uutgaende van
spelmaent, toet welken jaerghetide de fermerie betaelt jaerlics
.XIIJ. groote , want voer dezen lasten van dezen twee jaerghetiden als van Magrieten Leemans , ende van dezen zo
hebben Joes ende Maergriete voors. ghegheven der fermerien
voors. eenen meersch, gheleghen in de Boonwijt, neffens der
fermerien meersch, streckende aen deen zijde, ende de ander
zide aen den doester van Zwiveke meersch, groot gheheeten
drie swayen. Van dezen .VIIJ. groote voors. zal de kerke
hebben .IJ. groote , de prochiaen . 11IJ . grooten , de coster
onder .1/2 grooten, de costerse eenen .1/2. grooton.

—
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OUXST. — Dit valt te doene up S. Pictersdach ingaande ougst.

Obitus joncf. Geertruud Goesens ende haers vader ende
moeder ende zuster ende broeder ende al haer vrienden. Deze
voors. joncf. heeft ghegheven toet haren jaerghetide .VIIJ. gr.
welc men doen zal jaerlijcs up sente Pietersdach ad vincula
ingaende ouxst ,

met

vigiliën met .IX. lessen ende tsander

daechs metter messen van requiem. Ende deze .VIIJ. gr.
voors. zyn bezet up de Stroeye mersch , groot zynde een
.12. dachwant , gheleghen in de prochie van Gremberghen
op de Vliet , suwaert daerneven gheleghen, westwaert Lijsbette
Malscaerts, noortwaert Godevaert van der Oijen. Van dezen
voors. .VIIJ. groote zal hebben de kerke van den beghinen
.IJ. groote ende .1/2., de prochiaen .IIIJ. groote ende de
coster eenen grooten, ende de costerse eenen .1/2. groote.

SPORKLE. —

Dit valt te doene ie Lichtmesse.

Jaerghetide van Geertruden Malscaerts ende haers vader
ende moeder ende harer kindere ende alle harer vrienden.
Deze voors. Geertruud heeft bezet toet haren jaerghetide .XIIJ.
gr. tsiaers , welc jaerghetide men doen zal met vigiliën met
.IX. lessen ende tsanderdaechs metter messen van requiem.
Deze .VIIJ. groote zijn bezet up de Stroye mersclie , den
zeiven gront daer Geertruut Goesens haer jaerghetide up bezet
heeft, hier rechte int jaerghetide hier voere. Van dezen .VIIJ.
grooten zo sal hebben de kerke .IJ. groote , de prochiaen
.HIJ. groote , de coster eenen onderalven grooten ende de
costerse eenen .1/2. grooten.

Dit valt te doene omtrent half vasten.
Jaerghetide van Katlielinen sMols ende Jan sMols haers
vaders ende moeder ende zusters ende broeder ende al haerer
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vrienden. Deze voors. Kathelijne heeft bezet toet haren jaerghetide .VIIJ. groote jaerlics, welc jaerghetide men doen zal
met .IX. lessen vigiliën des eens daghes ende tsanderdaechs
metter messen van requiem , ende deze .VIIJ. groote zijn
ooc beset up tzelve lant ende up den meersch gheheeten
Stroeve lant, daerop Geertruut Goesens voors. haer jaerghe
tide bezette , alzo hier voren ghescreven staet. Van dezen
.VIIJ. grooten zal de kerke van den beghijnen hebben .IJ.
grooten , de prochiaen .HIJ. groote, de coster eenen onderalven grooten ende de costerse .XIJ. miten.

MAERTE. —

Dit valt te doene duutgaende van Maerte.

Jaerghetide van Margrieten Arents ende van allen haren
vrienden. Toet dezen jaerghetide zijn bezet .X. groote tsiaers.
Deze .X. groote bezette her Jan van Wachelghem, priester,
voer Margrieten voors. voer zijnder moeder , up zijn deel
van der weijen gheleghen binnen vrijen buten der Bruesel
poorten , metter eender zijden aen Jan Spanoechs veldeken
was oestwaerts , metter ander zijden an mer joncfrouwe van
der Asselt westwaert, wilen was Jan Joos. Dit jaerghetide zal
men doen int duutgane van maerte, met vigiliën met .IX.
lessen des eendaechs ende tsanderdaechs metter messen van
requiem. Van dezen ,X. groote zal de kerke van den beghinen
hebben .IJ. gr. .1/2. , ende de prochiaen .V. groote , ende
de coster onder .1/2. grooten ende de coster eenen grooten.

OUGST. —

Dit valt te doene up St. Jansdach onthooft
uutgaende ouxst.

Margrieten van Wachelghem , zuster van
van Wachelghem ende van haers vader ende

Obitus van

Katelijnen

moeder ende al haer vrienden. Dit jaerghetyde es bezet van
Hilduwaerde van den Driessche ende van Kathelynen van
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Wachelghem, zijn wyf, over harer zuster Margrieten voors.
ende zijn hiertoe hezet .VIIJ. groote tsiaers up de weede nu
voerscreven , daer Margriete Arents , haerlieder moeder jaerghetyde up bezet was van her Janne van Wachelghem, alzoo
daer boven verclaert staet. Dit jaerghetyde zal men doen te
St. Jansdaghe onthooft , met vigiliën met .IX. lessen ende
tsanderdaechs meter messen van requiem. Dese renten voors.
vallen te betaelne te kersavonde. Van dezen .VIIJ. - grooten
zal de kerke van den beghinen hebben .IJ. groote, de prochiaen
.IIIJ.

groote, de coster onder .1/2. grooten, ende de costerse

eenen .1/2. grooten.

Dit jaerghetyde valt te doene den derden dach van hoijmaent.
Jaerghetyde van joncfrouwen Ysabeelen van der Hert ,
meestersse des beghijnhoves van Dendermonde ende haers vaders
ende moeder ende haers mans ende van alle haren vrienden.
Deze voors. joncfrouwe heeft bezet toet haren jaerghetyde
groote vlaemscher munten euwelijc, ende zijn deze .XVI.
gr. bezet up der voors. joncfrouwe deel die zij hadde in den

.XVI.

Torrenbosch, ende heeft
taelne

Heinric van

deze .XVI. groote jaerlijcs

der Hert ,

joncf. Ysabeels

te be

broeder oft

zijne naercommers , ende zijn deze voers. .XVI. groote van
den voors. Heinric ende up zijn naercommers , viel eenich
ghebrec van betalinghen, bezet teenen onderpande, den gheheelen Torrebosch, groot zynde int gheheele, deen metten
anderen, drie dachwant luttel min of meer, gheleghen lancs
an de Torrestrate aen deen zyde , ende Heynrics van der
Hart lant, gheheeten Smols heye, an dander zyde, ende dit
valt te betaelne jaerlics te St. Jansmesse midden den zomere.
Van allen desen leit eenen brief in de kerke der beghynen,
ghemaect int jaer ons heeren M. CCCC. LXVI. den .XXIIJ. sten
dach in wedemaent. Dit jaerghetide zal men doen met vigiliën
met .IX. lessen des eens daghes ende tsanderdaechs metter
messen

ghesonghen van

sal hebben

de

prochiaen

requiem.
.IIIJ.

Van desen .XVI. grooten

grooten ,

de kerke van de

•—
beghijnen twee

groote ,
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coster .IJ.

groote , de costerse

eenen groote ende de twee coventen eiken twee groote ende
der firmerien
MIJ. groote.

Dit valt te doene in de maerte.

Jaerghetide van Margrieten Everdeys , Ectors van Belle
moeder ende haers vader ende alle haren vrienden. Dese
voors. Ector van Belle heeft beset toet desen jaerghetyde
jaerlicx twee cappoenen , van welken cappoenen den eenen
staet jaerlics te betaelne up een huus welc toebehoort Laureys
de Cale , ghestaen up de Nieustraete , jeghen de Palemsche
brugghe, metter zyden zuutwaert an Jan Hannemans huus ,
Gillis zone , metter ander zyde noortwaert an een hofstat
gheleghen neffens Jan Hannemans voors. hooghe soone. Ende
desen cappoen valt te kersavonde jaerlics te betaelne. Den
anderen cappoen staet te betaelne op Janne Hannemans voors.
huus , staende neven Lauwereys sCalen huus voernoemt
noortwaert, ende metten ander zijde suutwaert neffens Henrics Ozegheers huus ende erve. Van dezen twee cappoenen
heeft de Dicpoorte deen vierendeel van den eenen. Ende van
dezen renten zo es eenen brief in de kerke van den beghinen,
bezeghelt metten zeghele van Dendermonde. Van dezen jaer
ghetide, welc men doet naer doude costume, heeft de prochiaen
.IIIJ. gr. ende .1 /2., de coster onder .1 /2. grooten, de kerke

onder .1 /2. grooten, de costerse eenen .1 /2. grooten.

OCTOBER. — Dit valt te doene tsondaechs voor sente Dyonijs

dach.
Obitus Ely^abeth Ghi^els ende Jan de Rutere. haer man,
haers vaders ende moeder ende haer kinderen. Deze hebben
bezet voer haer jaerghetide .VIIJ. gr. tsiaers up een stuc lants
gheheeten de Gheest, groot zynde twee vate tsaets, gheleghen
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in de prochic van Moersche , ende dit zal men doen tson
daechs na S t e Dyonijs dach met vigiliën met .IX. lessen ende
tsanderdaechs metter

messen van requiem. Van dezen .VIIJ.

groote sal hebben de prochiaen .IIIJ. gr., de kerke .IJ. gr.,
den coster onderalven grooten ende de costerse eenen alven
grooten, ende dit valt te betalene te kersavonde.
(Ghelt nu Andries Lieven*. Ghelt nu Jan van Gheme).

OUCST. —

Dit valt te doene omtrent St. Pieters daglie,
ingaende ouxst.

Qbitus Katelijnen van der Lijden ende van al haren ouders
ende

haren

vrienden.

Deze Katelijne heeft

ghegheven toet

haren jaerghetide .IX. groote , ende zal deze .IX. groote be
talen thof, want dese rente voors. es af vercocht. Dit jaer
ghetide zal men doen omtrent S. Pieters daghe , uutgaende
oucst , met vigiliën met .IX. lessen des eens daechs , ende
tsanderdaechs metter messen van requiem. Van dezen .IX.
grooten zal hebben de prochiaen .V. groote , de kerke .II.
groote, de coster onder .1/2. grooten ende de costersse eenen
alven grooten.

SEPTEMBER. —

Jaerghetide

Dit valt te doene omtrent sent Pieters daghe
van sporkillen.

Maergrieten tKeysers ende van

haren ouders

ende zusters ende van al haren vrienden. Dese voors. Margriete heeft ghegheven toet desen jaerghetide .XIJ. grooten
tsiaers , welc .XII. groote tsiaers zijn ghecocht jeghen de
mesteerssen van den beghijnhove als jeghen Xpianen tsVogheleren ende

Geertruden

Goesens ,

ende

dit

betaelt thot.

Ende dit jaerghetide voors. zal men doen omtrent der as
sumptie van onser Vrouwen. Van dezen .XIJ. grooten voors.
heeft de kerke .IJ. gr., de prochiaen .IIIJ. groote, de coster
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onder alven groote, de costerse eenen .1/2. groote, tcouvent
van den heleghen gheest .IJ. groote , ende meester Jan
Stickers covent .IJ. groote.

MAERTE. —

Dit valt te doene in de goede weke voer Paescheu.

Obitus Lysbetten Roels , weduwe Machiels was van den
Eekene ende haers mans ende haers vaders ende moeder
ende van Katlijnen harer dochter ende van al hare vrienden.
Dit jaerghetyde betaelt thof van den beghinen om zaken die
verclaert staen int missael, gheheeten tZomerdeel van den
voors. beghijnhove, ende valt dit jaerghetide te doene in de
goede weke voer paesschen. Van desen jaerghetide te doene
zal der beghinen prochiaen als deendaechs met vigiliën ende
metten commendacien ende tsanderdaechs metten messen van
requiem, ende te desen
offeren elke een kerse
laste zal de prochiaen
pinte wijns , de coster

messen zullen de meesterssen jaerlics
met eenen penninc daer in. Van desen
hebben vier scellingen par. ende een
.XII. penninc par. , de costerse .VI.

penninc par. Item eiker joncf. mater zijnde, woenende in de
fermerie up den voers. dach des jaerghetiden, eene pinte wijns
ende een wit broot van .nu. miten alle jare.

SPELMAENT. —

Dit valt te doene tsondaechs naer onser
Vrouwen spelmaent.

Jaerghetyde van meester Janne den Stickere, priester, ende
van zijnen ouders ende van alle zijne vrienden. Dit jaerghetide
voors. met al datter toe staet moet betalen thof van den
beghinen van Dendermonde, om zaken die verclaert staen in
eenen brief ghezeghelt met den zeghel van den voors. hove.
dewelken brief, thof onder hem heeft. Dit jaerghetide zal
men doen des eens daechs metter messen van requiem ende
metten commendatien. Van dezen jaerghetide zal hebben de
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prochiaen vier groote ende een pinte wijns, de coster twee
groote ende een pinte wijns , ende ten zeiven daghe zo zijn
die meestersen ghehouden te deelene in vorme van pitansien
den armen achter hove toet .XII. persoonen van den armsten
eiken

twee

.XII. miten ,

penninc
een

groote ,

vierendeel

te wetene een wit broot van
biers .XVI. miten , ende

voer

toezuvel eiken twintich miten vlaemsch. Requiescant in pace.
Amen, amen, fiat ita.
(Voir (le XII armen veder XLVIIJ myten vlaems).

SEPTEMBER. — Dit valt te doene omtrent Si Machiels dach.

Obitus voer eenen persoon daer mens voer

begheert.

Dit

jaerghetide staet te betalen up thot, want de meestersen hier
af ghenouch ghepayt zijn ende staen hier luwe .VI. groote,
van welken .VI. gr. de prochiaen heeft .111. groote, de kerke
onderhalven grooten , de coster eenen grooten, de costerse
eenen halven grooten. Dit jaerghetide zal men doen naer
doude costume ende ten tide als boven. Ende dit jaerghetide
es ghecocht op Willems Soeys huus, in de nieustrate.

MAERTE. — Dit valt te doene omtrent onser Vrouwen dach

in maerte.
Obitus van Alyse Scaels , Pieter Scaels wijf was ende
over alle hare vrienden. Dit jaerghetide staet te betaelne up
thof , want de meestersen vun den voors. hove hieraf vernoucht zijn ende staen hier tuwe .VI. groote , van welken
.VI. grooten de prochiaen zal hebben .11J. grooten, de kerke
onderhalven grooten , de coster eenen gr. ende de costerse
eenen halven grooten. Dit voors. jaerghetide zal men doen
met vigiliën met . 1 IJ . lessen ende tsanderdaechs metter messen
van requiem.
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Dit valt te doene . . .

Jaerghetide van Margriete tsHertoghen, joncfrouwe meestersse ende costersse van den beghij'nhove van Dendermonde
ende haers vaders ende moeders, zusters ende broeders ende
alle harer vrienden. Deze voors. joncfrouwe heeft bezet toet
dezen jaerghetide .VIIJ. groote vlaemsch ende zijn bezet up
een dachwant lants luttel min of meer , gheleghen in de
piochie van Wichelen , binnen den Eyghen , up een veil
gheheeten de Eyghenvelt , comende an tsheeren strate over
ende oostwaert an de hoorye van Pieter Asselman , ende an
deide zijde aen de Bieststrate ende an dander ende Jacop
Asselman. Dit jaerghetide zal men doen met vigiliën met
.IX. lessen des eens daechs ende tsanderdaechs nietter messen
van requiem. Van dezen .VIIJ. grooten zal de prochiaen
hebben .iu. groote, de kerke twee groote. de coster onder
halven giooten ende de costerse eenen halven grooten. Dit
jaerghetide ende de twee naeste jaerghetiden zijn beset op
twee stiexkins landts binnen St. Gillis, ghecocht jeghen Phi
lips Rogman.

Dit valt te doene . . ,

Jaerghetijde van Katelijnen Kaliers , meestersse van der
fermerien ende van der kerken ende haers vaders ende moe
der, zuster ende broeders ende van alle haren vrienden. Deze
voors. joncf. heeft bewijst toet haren jaerghetyde .VIIJ. groote
ende .VIIJ. groote toeter olyen van den heleghen sacramente
ende zijn deze .XVI. groote bezet up een huus ende erve ,
gheleghen te Dendermonde in den bogaert , neffens Grielen
\ nghels huys ende erve metter eender zijde ende metter ander
zijde neffens een huys dwelke toe plach te hoerne Ector den
Haveloose ende nu toe behoort Paescijnen tKeysers. Ende
van dezen .XVI. grooten voors. ende noch van .VIIJ. grooten
waerup een jaerghetyde bezet staet hier naer up Kathlijnen
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Esscherics, es eenen brief bezeghelt metten zeghele van Den
dermonde. Dit jaerghetyde zal men doen met vigiliën met
.IX. lessen ende tsanderdaechs metter messen van requiem.
Van den

.VIIJ.

grooten den

zoo sal de prochiaen

hebben

voors.

jaerghetijde anclevende ,

.HIJ.

groote , de coster onder

halven grooten ende de costerse
kerke .11. grooten.

eenen halven grooten , de

Dit valt te doene . . .

Jaerghetide

van Kat lijnen Esscherics ende voor alle hare

vrienden. Dit jaerghetide es bezet met .VIII. grooten
staen bezet up woonhuus daer Katelijne Caliers de
groote up bezette, alzo daer verclaert staet.
sal men doen met vigiliën met

.IX.

ende
.XVI.

Dit jaerghetide

lessen ende tsanderdaechs

metter messen van requiem. Van dezen .VIII. gr. sal hebben
de prochiaen .1111. groote, de kerke .11. groote, de costere
onder halven grooten. de costerse eenen halven grooten. Dese
voors. rente up dit voors. huus valt te betaelne te S. Mertens messe.
Deze voerseide jaerghetiden sijn gheammortizeert toet hier.

Dit valt te doene ontrent sent Jans dach uytgaende ougst

J.

Willem Loys ende Cathcline Gocsens sijn wijf, ende Lys~
bette , haerlieder dochter , hebben ghegheven op haer huys
staende in de nieuwe strate, aen deen side Goesen Bule huys
westwaert, ende aen dander side Joes van Zikele huys oest
waert, VI grooten erfelic teenen jaerghetide, daer mens voer

i

Van hier af te beginnen zijn de jaargetijden in het Hs. van eene andere hand en van lateren
tijde dan 1450.
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begherende es. Dit jaerghetide sal men doen met vigiliën
ende tsanderdaechs metter messen van requiem. Van desen
VI grooten sal hebben de prochiaen IIJ grooten , de kerke
eenen groote ende ecnen alven , den costere eenen grooten .
de costerse eenen alven grooten. Dese voers. rente valt te
betaelne tsent Jansdaghe uytgaende oucxst

Dit valt te doene ontrent half ouxtmaent.

Jaerghetide van joufvrouwen Cristen tsVogheleeren , haer
vader ende moeder ende alle haer vrienden, heeft ghegheven
VIIJ groote tsiaers, welke VIIJ groote sijn beset in de prochie
van Gremberghen op een half buender bosch, lettel min of
lettel meer , gheheeten den Smachtyaen , gheleghen metter
zijde suyt weert neven Lieven Wouters lant , ende metter
zyde noort weert neven Hannens lant van der Lysen, ende
met den hende weest weert der weduen van der Moten bosch,
ende met den hende oest weert commende an Gillys ende
Hannens van der Lysen lant. Dit jaerghetide sal men doen
met vigiliën met IX lessen en tsanderdaechs metter messen
van requiem. Van desen VIIJ grooten sal hebben de prochiaen
IIIJ grooten , de kerke IJ groote , de costere onder alven
grooten , de costersse eenen alven grooten. Dese voerseide
rente valt te betalene te half
zeghelden brief.

maerte , waeraf es eenen be-

/"*

Djaerghetide van Margriete Schrivers, huers vaers , huers
moeyers ende al haerer vrienden. Dit jaerghetide staet te be
talen op thof, want de meesterssen hieraf ghepaeyt zyn, ende
hiertoe staen VIIJ gr.,'van welken VIIJ gr. de prochiaen sal
hebben Uil gr., de kerke tvveegroote.de coster onder halven
grooten ende de costersse eenen hal ven grooten. Dit jaer
ghetide sal men doen met vigiliën met IX lessen ende tsanderdaeghs met eender messen van requiem.
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Diaerghetide Magriete Arents, huers vaers, huers moeyers
ende al huerer vrienden. Dit iaerghetide staet te betalen op
thof, want de meesterssen hieraf ghepaeyt syn, ende hiertoe
staen VIIJ gr., van welken VIIJ gr. de prochiaen sal hebben
IIIJ gr., de kerke IJ gr. ende de coster onderhalven gr. ende
de costersse eenen halven gr. Dit iaerghetide sal men doen
met vigiliën met IX lessen ende tsanderdaegs een messe van
requiem.

Te Sente Bamesse.
tJaerghetide van Jan van Hove ende van sinder huysvrouwe
ende van al sine vrienden. Dit iaerghetide staet te betalene
op thof , want de meesterssen hier af ghepaeyt syn , ende
hiertoe staet VIIJ gr. Dit iaerghetide sal
neghen lessen in de hoeimaendt.

men

doen

met

Djaerghetide van Margriete Dcckers , voor haers vadere
ende moedere ende van al hueren vrienden. Dit iaerghetide
sal men doen ontrent lichtmesse.

Jaerghetide van Margriete Screneels ende van haren vadere
ende moedere ende al hueren vrienden. Dit jaerghetide staet
beset op huus ende erve Cornelus de Noes, welk huus staet
op terve meester Pieter Verscelden , ende men sal dat jaer
ghetide doen met neghen
ghesonghen messe.

lessen

int

beghijnhof

ende een

Diaerghetijde van Kathelinen van der Sport, haers vaders
ende moeders ende al haerer vrienden , ende hiertoe staen
VIIJ gr. , van welken VIIJ gr. de prochiaen sal hebben IIIJ
gr. , de kerke IJ gr. , de costere onderhalven gr. ende de
costerese eenen halven gr. Dit voors. jaerghetyde es besedt
binnen de prochien van Opwijc op een dachwant lants ende
XI

roeden, gheheeten op Lancvelt, neven den groenen wech
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voor Gillijs Moyensoens , aen deen zijde Jan van Dorpe,
commende aen dander drie zyden Matte Boscljmans ende
Willem Boele. Dit voors. jaerghetijde salmen doen in de
mey met vigiliën met IX lessen ende tsanderdaechs messe
van requiem ende ooc in den- mey so valt de rente van den
voors. jaerghetyde. Ghelt nu Gillis Moyensoens. Ende noch
ter dien om dat hevlich sacrament met te lichtene op den
selven grond VJ gr.
Diaerghetijde van Margrieten van Nuwenhove, haers vaders
ende moeders ende al harer vrienden , ende hiertoe staen
VIIJ gr., van welken VIIJ gr. de prochiaen sal hebben IIIJ
gr. , de kerke IJ gr. , de costere onder halven gr. ende de
costersse eenen halven gr. Dit voors. jaerghetyde es besedt
binnen der prochien van Buchghenhout op een stic mersch
gheheeten den Ravenmersch , groot zynde onder half dachwant, lettel min of meer, commende met eender zyde westwaert aen den mersch toebehoorende mynder joncvrouwen
van Rance , metter ander zyde noortwaert aen den bosch
gheheeten Moorterman , toebehoorende Janne ende Lysbette
van Nuwenhove, ende ooc metter selver zyde commende aen
de Speebeke, metter derder zyde oostwert commende aen den
bosch gheheeten tPanneken, toebehoorende Gillijs van Cousbrouc. Dit voors. jaerghetijde sal men doen ontrent sente
Marcxdach met vigiliën ende met messe van requiem , val
lende die voors. rente ooc ontrent Ste Marcx , ghelt nu
Lijsbette Verdoot. haer dochter beghine.
Diaerghetide Mergrieten van der Hoeven , haers vaders
ende moeder ende haren kindre ende al harer vrienden. Dit
jaerghetide staet te betalene op thof, waer de meesterssen
hier af ghepaeyt sijn, ende hiertoe staen VIIJ gr. tsiaers, van
welken VIIJ gr. de prochiaen sal hebben HIJ gr. , de kerke
IJ gr. , de coster onder halven gr. ende de costersse eenen
halven gr. Dit jaerghetide sal men doen met vigiliën met
IX lessen ende tsanderdaechs een messe van requiem op
3 l Gillis avent.
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Willem Coeke heeft ghegheven tot sinen jaerghetijde erfelic,
telken kersavonde, den eersten dach in meerte telken jare ,
ende toten jaerghetijde Lysbetten, sijndre sustere, ooc telken
jare ghedaen te wordene den derden dach in april , XIJ d.
gr. tsiaers, waeraf de prochiaen jaerlicx hebben sal voor twee
messen te wetene, ten daghe van elx jaerghetijde een messe
dan te lesene , IIIJ d. gr. , ende dandre VIIJ d. gr. telken
daghe van den vors. jaerghetyde IIIJ d. gr. aen broot te
deelene. Dese voors. XIJ d. gr. heelt Willem voers. beset
jaerlecx te hebbene ende te heffene telken kersavonde op drie
dachwanden lants in de prochie van Oudeghem gheleghen
op de Saeldic voor Jan Brulants , ende metter zyden aen
Jan Pardekands stede.

Djaerghetide van Kathelinen van Doven. Dit jaerghetide
staet te betalene op haer huys ende erve ghestaen ende
gheleghen bider beghijnenpoorte, tusschen thuys van Jan Uyten
Eechoute, geheeten tHoefysere, an deen zide, ende thuys van
Machiel Boyst an dander zide, tsiaers VIIJ gr., van welken
VIIJ gr. de prochiaen sal hebben IIIJ gr., de kerke IJ gr.,
de coster onderhalven gr. ende de costersse eenen halven
groote. Dit jaerghetide salmen doen tsaterdaechs naer onser
Vrouwen opvaert.

Djaerghetije van Margrieten Verschuere salmen doen in
december , op sent Thomaesdach de vigiliën , ende tsanderdaechs de messe; ende thof moet betalen.

Djaerghetije van Kaetlinen Lisens, vallende in den may,
ende daer es toe ghegheven VIIJ groote erffelijc, waer af es
eenen erffelycken tsatere, sprekende op Gillis Robbe, te Lebbeke, waeraf de kercke heeft IIJ groote , de prochiaen Iu
groote ende de coster onderhalven grooten, ende de costersse
XIJ mijten.
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Djaerghetye van Symoen Bleem , vallende sente Mattys
daghe , VIIJ groote tsiaers erffelyc , waeraf de kercke heeft
IIJ groote, den prochiaen IIJ groote, de coster onderhalven
grooten , de costersse XIJ mijten , ende es oock besedt op
Gillis Robbe ende djaerghetie van her Willem den Pau voors.

Djaerghetiye van her Willem den Pau (obiit 1489 , 28
mey), salmen doen op onser Vrouwen avent half ouxst ende
es besedt te Lebbeke op Gillis . Robbe , XVIIJ gr. tsjaers
erffelyc , waeraf de prochiaen heeft IIJ grooten , de coster
IJ groote ende de costeresse XIJ mvten, ende XIJ arme beghinen elc een broot van XIJ mylen , ende dander commen
der kercken.
(Aen XIJ armen yedere XIJ mvten).

Djaerghetie van Jan Boele ende synder huysvrouwe ende
van alle zyne vrienden salmen doen op sente Mertens avent,
hieraf sal hebben de kercke IIJ groote , de prochiaen HIJ
groote, de coster onderhalven grooten, de costersse XIJ mijten,
ende om VJ grooten broot te deelen den armen beghynen ,
ende dese rente es besedt buyten de Mechelpoorte op Andries
Kareels stede, ende noch IJ groote tsiaers erffelyc op deselve
stede, waeraf es eenen wettelycken tsatere van XVIJ grooten
tsiaers.
(Ghelt nu Joos Careels. — De armen vi grooten vlaems).

Djaerghetie van jouffrouwe Lysbetlen unter Ghelyen, daertoe
ghegheven XIJ groote tsiaers, waeraf de prochiaen sal hebben
IJ gr. voor een ghelesen messe , de kercke IJ gr. ende de
costersse XIJ myten , ende om VIJ gr. broot te deelen. Dit
jaerghetie sal men doen op sent Thomaes avont.
(De armen VII grooten vlaems).
V

Djaerghetie van Janne van Varenberghe salmen doen sente
Luycx daghe in october , ende daertoe es besedt XIJ gr.

1

—

325

—

tsiaers erffelyc op thuus ende erfve van Lysbette Cous , in
sent Gillis strate. Van desen XIJ gr. sal hebben de kercke
IIJ gr., de prochiaen IIJ gr., de coster onder halven grooten,
de costerse

myten, den armen beghinen broot om

XIJ

(De a r m e n IIU g r o o t e n

IIIJ

gr.

vlaems).

Djaerghetie van Josine van den Broucke salmen doen in
februario ende daertoe es besedt VIIJ gr. , waeraf de kercke
sal hebben IIJ gr. , de prochiaen IIJ gr. , de coster onder
halven gr. ende de costerse XIJ mijten , ende dit jaerghetie
moet thof betalen.

Item

Quintine

sBunders heeft

begheert

ten

eeuweghen

daghen dat de meesterssen sullen besorghen dat men alle
jare doen sal tswoensdaechs in de quatertemperdach een
scoon ghesonghen messe van der bootscap van onser Vrouwen,
ende Quintijne hevet thof wel betaelt.
(Den prochiaen van zijnen salaris v

gr.)

Djaerghetye van Kaetlinen Boels salmen doen in september.
Hiertoe es besedt VIIJ groote , waeraf de kercke sal hebben
IIJ gr., de prochiaen IIJ gr., de coster onderhalven grooten,
de costersse

XIJ

miten.

Dit jaerghetie moet thof betalen.

Djaerghetie van jouffr. Jhanne van Varenberglie ende van
alle hueren vrienden salmen doen in de loumaent met vigiliën
•ende IX lessen des een daechs ende des anderdaechs met
eender messe van requiem, ende hiertoe es besedt

IJ

s.

IIIJ

d.

gr. erffelijc op thuus endj erve van Lijsbette Couts in sent
Gillis strate, ende hieraf es eenen brief, ende waert bij alsoo
dal dese rente af ghequeten worde, soo werden de meesterssen
ghehouwen wederomme ander rente te coopene ende de voor
noemde Jhanne gheeft er noch toe met hueren ghesonden
live een L. VJ s. gr., ende van desen jaerghetie sal hebben
de kercke

IIJ

gr., de prochiaen

IIJ

gr., de coster onderhal-
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ven

gr-. de costersse XIJ mijten , ende XVIIJ arme beghinen
elc eenen grooten , ende beede de meesterssen elc eenen gr.
voer huer besorghe ; ende van dese XVIIJ gr. begheert de
voers. jouff. dat elc convent sa! hebben IJ gr. om de kin
deren int ghemeen profijt.

Item het es waeraehtich dat jouffrouwe Amelberghe Volckericx heeft besedt eeuwelijc ende erffelijc int beghijnhof van
Dendermonde alle avende te wintere een kersse te berrene
voer thelich cruyce, ende men sal beghinnen talderheleghen
messe toet meerte ende de oerije heeft er toe ghegheven
XJ s. gr. ghereede penninghen, om twee kerssen alle jare te
berrene, ende Jheanne van Varenberghe ende Kaetline Boschs
hebben die belooft over hemlieden ende over tghemeen beghijn
hof nu ende ten eeuwighen daghe tonderhouden.
Djaerghetie van Margriet van Overneste salmen doen den
X\ IJ C " in ouxste met IX lessen ende tsanderdaechs die messe ;

thof moet betalen.

Kaetline Boets heeft besedt tsente Barbelen messe int beghynhof van Dendermonde, ende hieraf es thof ghecontenthirt,
ende thof moet se betalen.

Kaetline Caliers heeft besedt op een stic lants binnen
sent Gillis, buyten de Bruesselporte, groot een out i 2 buender,
letter min of meer , zuyt oost levt Gillis Deckere , noort
leyt de heleghe gheest van S. Gillis, ende dit om mede te
doene S 1 ® Kaetlinen messe.
Janneken Buys heeft besedt op een stic lant binnen sent
Gillis , ghenaemt tBuysvelt . groot drye dachwant , XIJ gr.
tsiaers ertfelic, om een jaerghetije voor haer siele , vallende
den X en dach in marte.
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Jan van Bogaerde , t s Pietcrs ,

—
heeft ghéfondeert int be-

ghijnhof binnen der stede van Denremonde een jaerghetyde
te doene alle jare op sente Michiels avont een ghesonghen
messe , vigiliën met neghen lessen , ende naer de messe
Miserere ende de Profundis ende andere collecten, naer de
costume, ende dat over de ziele van Pieteren van Bogaerde,
zijnen vader ende moedere ziele, ende naer synen overlydene
voor zijn siele end- alle synder vrienden siele. Ende hier
voren hebben de meesterssen van den beghynhove, Kathelijne
Vosch ende Joosijne van den Broucke, ontfaen eenen twintich
scellinghen groote eens , ende dese meesterssen nu ter tyt
synde, of naermaels wesen sullen , syn verbonden dit jaer
ghetyde te doen doene ghelijc dat voren gheseyt es. Ende van
desen

vors.

jaerghetijde

sal

de prochiaen

hebben

HIJ

gr.

ende de costre IJ gr. , de costerse eenen halven gr. ende
de kercke sal hebben voor wyn ende licht i 1/2 gr., ende
de voors. Jan begheert ghedeelt te hebbene ten voorn, daghe
vvittebroot om II 1/2 gr. vyf aerme beghinen, eiken een broot
van twalef miten, drye in de fermerie ende II op den hof,
na de discretie van de meesterssen. Dit was ghedaen den
IJ e n

van Novembre XV C XXXVJ.

(Voir v armen yeder XIJ mytcn).

Item jaerghetide van Lisbette van Bogaerde in septembre,
met IX
VJ

lessen, ende es beset tHamme, X gr. tsiaers, item

gr. broots, ghelt Jan Meelman.

Anno Domini 1551 den ix en in Juli overieet joff. Margriete
Jacobs , meestersse in de fermerie, ende heeft ghegheven eenen
halven sac rogghe tsiaers erffelic, sprekende op Jan Rochman,
f 3 Hendricxs, om een jaerghetide, met vigiliën met IX lessen,
commendatien , corte messe van requiem ende XIIJ aerme
beghinen elc 1. gr. in ghelde. Voor dit jaerghetyde sal
hebben buyten jaerlicx loon, de prochiaen VJ gr., die cantressen IIIJ gr., die kercke IIJ gr., die costersse 1 /2 gr. ende
elcke meestersse IJ grooten.
(Aen XIJ armen yedere 1 groot).
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In Novembre, jaerghetide van M r Jan de Backer, wvlen
prochiaen van desen hove, waervoren liy betaelt heeft XX s.
gr. eens, dwelke hy deelende stelt YIIJ gr. tsiaers voor tjaerghetide ende messe, datter overschiet zalmen deelen den armen
beghinen in broode op denzelven dach, naer de conscientie
van de meesterssen. Voor dese XX s. gr. es ghecocht een
sticxken lants tOpwijc ende ghelt jaerlicx XIJ gr., ligghende
by den lande wylen toebehoorende Cateline Ketels (ende nu
ooc den godshuyse).
(Voor de armen naer conscientie van de meestersse.

tHof moet betalen djaerghetide van joff. Amelberge Volkricx,
op sinte Barbelen avent, vigiliën, IX lessen, ende tsanderdaechs
mattenen , messe ende vesperen. Hieraf es thof te vreden
ghestelt.
Den achtsten in Julio anno 1553 overleet Margriete Maes,
ende heeft ghegheven den beghinhove in Dendermonde thien
sch. gr. tsiaers erffelike losrente, de penninc XVJ, te wetene
de twee conventen van denzelven hove ses sch. gr. , om te
coopene dat die ghemeynte nootsakelic is. Item een jaerghetide
met IX lessen ende commendatien ende messe, waervoren die
prochiaen hebben zal, buyten zynen loon van haeringhe, alle
jare eenen sch. gr., de sangerssen of coster ses gr , de kercke
ses gr., de costersse twee gr. , elcke meestersse IJ gr., ende
voor die reste van XVIIJ gr. zal men ten zeiven daghe van
haer jaerghetide deelen alle jare XXXV wittebrooden van XJ
d. p. die scamel beghinen op den hof wonende , naer de
conscientie der meesterssen. Ende waert alzoo dat dese voorseide renten ghelost worden , zo heeft begheert die voors.
testatrice Margriete Maes dat men die terstont an ander renten
pyne te legghene, om tzelve dies voorseit is eeuwelyck ende
erffelic tonderhoudene. Item dezelve testatrice heeft boven
beset van desen doen gheven in de handen van de meesters
sen X s. gr. eens , om tzelve dies voorseit es te eer ende
bet te moghen volcommen.
(Aen den armen xxxvi wittebroo.len van vi d. par.
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Uutgaende mey, jaerghetyde van her Wouter de Bundel.
Hiertoe es beset X s. gr. erffelic, waeraf die prochiaen zal
hebben V gr., de sangeressen IIJ gr., de costersse IJ gr. ende
de kerke IIJ gr. Ende op denzelven dach zal men deelen
den armen beghynen buyten der fermerije XXIIIJ gr. , ende
totten mandate zal men deelen XXIIIJ gr. , eiken IJ gr. Item
dander V s. gr. zal men deelen den armen in de fermerije
ten diverschen tijden van den jare, na de discretie van der
meesterssen van den hove.
(Alnoch aen den armen vyf s.)

In Augusto jaerghetide van her Jan dHerloghe , vigiliën
met IX lessen ende naer die messe Miserere ende de Profundis. Item deelen XIJ brooden van XIJ miten XIJ arme beghinen , ende bovendien noch een broot van eenen gr. die
alderarmste beghinen. De prochiaen zal hebben vijf gr. , de
coster IJ gr. , de costersse i gr. , de kerke vijf gr. elke
meestersse i gr. ende de fermerie acht gr. Hiervan hebben
de meesterssen Margriete tsHertoghen ende Margriete Arens
ontfaen van meester Jacob de Moor dertich ponden parisis
eens, om te coopene IJ s. VJ d. gr. erfelicke rente. Ende
waert dat die meesterssen dese fundatie niet doen en wouden,
zo moeten zy die XXX lib. parisis weder keeren der oorijen
van her Jan voornoemd. Dit was ghedaen ontrent den jare
XV C ende een.
Dese IJ s. VJ d. gr. zijn ghecocht op gronden van erven.
(Aen XIJ armen yedere een broot van XIJ

myten , ende noch aen

d'aremste een broot van i groot).

Anno M. V. LVJ den XXIJ Augusti kenne ic Johanna van
Steghen. als meestersse van den beghijnhove te Dendermonde,
by kennesse van onsen meesters Jan van Steghen ende Jan
van Haeltert , ontfaen te hebbene van heer Jan van der
Vaedt, prochiaen van den voors. beghijnhove, sesthien ponde
groote vlaems eens, om mede te coopene XX s. groote tsiaers
erffelijcke, den penninck XVJ, welcke penninghen die voors.

—
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meestersse sal belegghen ende jaerelyx innen ghelyck andere
goede den godshuyse toebehoorende , wel verstaende als de
heer Jan voors. heeft begheert ende es zijnen uutersten wille
dat dese XX s. gr. tsiaers selen ghegheven worden alle jaere
in aelmoessene zijnen heer neve broeder Phylips van der
Vaedt , also langhe als hij leeft , ende naer zyn doot salt
commen op der firtnerije , met sulcken laste als hier naer
volcht. Die meestersse sal ghehouden zyn jaerelijcs te doen
doene een jaerghetyde voor die ziele van den voorn, heer
Jan ende daer vooren den prochiaen gheven X gr , dies sal
hy daechs te voren doen vigilen met IX lessen , ende tsanderdaechs messe van requiem , met commendatien voor die
messe , clementissime naer die messe. Item de sangheressen
VIIJ gr. Item der kercken voor dlicht XIJ gr. ; der costerssen
IIJ gr. ; die opperste meestersse voor haer besorghen VJ gr.,
ende die tweeste meestersse IIJ gr. Item boven desen voors.
dienst sal ghehouden zyn die meestersse te deelene naer haer
discretie XV arme beghynen elcke een wittebroot van een
groote ende een grooten daerinne. Item elcken convente op
den dach van zyn jaerghetijde, tot reparatien van den huyse,
een s. grooten ; item onser liever Vrouwen autaer tot repa
ratien IJ s. gr. , compt tsamen X s. gr. Item dander X
schellingen groote selen comen jaerelycx ten behoeve van der
firmerije , mer dies sal die meestersse ghehouden syn eenen
redelycken sarck te doen legghene op heer Jans voors. tes
tateurs graff. Ende waert by also dat dese voors. rente ghelost worde , so sal die meestersse die wederom terstont
belegghen ende jaerelyx uuter hant betalen den prochiaen ,
cantersse etc., zonder die in den ghemeenen loon te bringhen,
ende want dat sulx gheschiet es ten jaere ende daghe als
boven. Zo hebbe ic by kennessen van de voorghenoemde
tselve alhier overghesedt den vyffsten february a° predicti.
J. Steghen.
(Aen xv armen yedere een wittebroot van i groot, met eenen grooten
daler daer inne).

Den

IJ1"1

in

Julio

XVC

sestich

overleet

Margriete

van

- 331

—

Nimmen ende heeft gbegheven drie pondt gr. eens, om mede
te coopen drie s. IX d. gr. sjaers, den penninc XVJ erffelicke
loosrente , om haer jaerghetijde mede te doene seendach
vigelyen met IX lessen , commendatien, corte messe van re
quiem. Hier vooren sal den prochiaen hebben boven zynen
loon VJ d. gr. , de kercke drie gr., de canterssen drie gr.,
de costersse eenen gr. ende dertiene haerme beghynkens elck
een wittebroot van eenen gr., ende de eerste meestersse diet
besorcht twee d. gr. ende de tweeste meestersse eenen gr.
— Steghen.
(Aen X I J armen yeder een wittebroot van t groot).

Ic Johanne van Steghene, meestersse van den beghynhove
van Derremonde kenne ontfaen hebbende van Mr Elewaert

van den Briele ende heer Jan zinen broeder, priesters , als
testamenteurs ende deelghenooten van de overledene joncvr.

Joo\ijne van den Briele , ter saligher memorien, eenen rente
brief van

thien schellinghen gr.

tsiaers ,

sprekende op de

domeynen van den prince, vallende ten tween payementen,
het eerste den XXV« n augusti ende het lJ e paiement den XXV e n
februari) XV C LXI1U, daer voren begheerende jaerlix ghedaen
te werdene eeuwelic ende eerfelic een jaerghetyde den XXVIIJ e n
in meije , te weten vigiliën met IX lessen , tsanderdaechs
commendatien ende eene messe van requiem , ende naer de
messe ter sepulture eene miserere mei Deus ende de Profundis,
metter collecte. Hier voren zal de prochiaen hebben XIJ gr.,
de sangheresse X gr., de costersse iu gr. ende XXIIIJ aerme
beghynen

elc eenen

gr. ,

ende de grootmeestersse voor de

administratie van den jaerghetyde VJ gr. , de lJ e meestersse
HIJ gr., de kercke voor haer licht X gr. Item boven dezen
zo salmen den prochiaen gheven XIJ gr., om te lesen op de
IIJ vridaeghen in den advent telken een messe van requiem,
ende naer de messe ter sepulture Miserere met de Profundis,

ende telken vridaeghe XIJ aerme baghijnen eiken eenen gr.
ende costersse telken eenen gr. Dit was ghedaen den XIJ« n
in meye x v c LXV. Gheteekent by my Goefroot de Nets pbr.
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Ende ten voorn, daeghe moet men offeren.
(Aen XXIIIJ armen yedere I groot. Item noch op drije vrydaghen in
den advent aen XIJ armen telcker reyse aen yedere XIJ grooten , te
samen 5 schellingen).

Johanne van Steghen, meestersse van den beghynhove van
Dendermonde, kenne ontfanghen thebbene van Janneken van
den Keere een copije van vijf s. gr. tsiaers , sprekende op
Cornelis Perman, te Lebbeke, om te doene een eewelic jaerghetije vor haer ziele ende haer vrindekens siele, te wetene
altyts den VJ t e van September XV C een en sestich, te weetene
vigiliën met drie lessen , ende tsanderdaechs een ghesonghen
messe van requiem , daer voren sal den prochiaen (hebben)
VJ d. gr., de sangheressen V gr., de costersse eenen gr., de

kercke vijf gr. , ende XIJ aermen elck een broot van eenen
gr. , ende de oppermeestersse IJ gr. diet besorcht, ende de
tweeste meestersse een gr., ende begheert, waert dat desen brief
gelost ware, datmen coopen sal den penninc XX, om dat dit
jaerghetije wel besedt soude zyn ende dat men niet en soude
besluten in den ghemeenen loon, maer jaerlicx huyter hant gheven. Dit was ghedaen XX e n van augusty XV C tseventich. Steghen.
(Aen XIJ armen yedere een broot van I groot).

Het beghijnhof heeft ontfanghen eenen brief van de hoors
van Marije Eechout, die sprect op thuys van Margriete Possemiers, tsjaers vyf sch. gr. , daeraf datse de sangheresse
jaerlicx gheeft tot augmentatie van den sanghe eenen guldene
ende van dander sal men doen een jaerghetyde, daeraf dat den
prochiaen sal hebben IIIJ d. gr. , de kercke IIJ gr. voor
licht ende wijn , de costersse i d. gr. ende XIJ aerme beghijnen elck eenen gr. , ende waert dat de sanck gheschust
wierde zo salmen gheven elc convent XX gr. (Aen XIJ armen
yedere i groot). Dit hebbe ic ghescreven huyt het testament
den XVIlJ e n van hoymaent XV C LXXJ. Steghen. Dit zal men
vinden in den platten rentbouck.
Daer staen noch meer jaerghetijen in den platten rentbouck,
die hier niet en staen.
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A N D E R E JAARGETIJDEN ».

1571.
1607.
1614.

»
»
1619.
1622.
1629.

1635.
1636.
1638.
1642.
1644.
1645.

1655.
«
1660.

1663.
1665.
»
1669.
1678.
-1679.
1687.

»
1689.
1694.
1697.

1701.
1703.
1707.

Joanna van Steghen.
Joanna de Schaepdryver, fa Jacob.
Joo\ijne van Hecke.
Catharina Verhulst.
Joanna Vilain, weduwe Joos de Rudder.
Anna Serrarens.
Maria van der Meeren, fa Pieter.
Catharina de Keyser.
Elisabeth Goossens.
Adriana sHeeren.
Herman Potteye, van 's-Hertogenbosch.
Jofv. van der Borch.
Catharina van Seven.
Christina Schelfhout.
Cornelis de Moor, pastoor.
Catharina de Corte, fa Pieter.
Joanna de Moor.
Cornelia van Breuseghem.
Maria van Assche.
Joanna de Velder.
Joanna Wyns.
Amelberga van Wauwe.
Catharina Vereecken.
Cornelia Heymans.
Elisabeth van Hemelryck.
Cecilia Legiers.
Joanna van Hemelryck.
Joo\ijne Eeckmans.
Joanna d'Hollander.
Joo^ijne de Bruyn, fa Joos.
Maria Legiers.

Zie de nota bl. 289.

-
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ijw. Elisabeth Coppieters.
1712. Joanna-Marie Flocquet.
»
Maria Abbeel.
»
Joanna Wouman.
1721. Martina van Boom.
»
Maria van Boom.
»
Anna Pauwelaert.
»
Maria-Anna van den Kerckhove.
1722. I\abella Spissens.
»
Joanna-Maria Flocquet.
1724. Martina van Nuffel.
»
Joanna d'Aen.
1729. Martina van Boom.
1731. Antonia Roels.
»
Catharina van Sevendonck.
»
Joanna de Permentier.
1736. Maria-Anna Oste.
' 7 4 ' • Joanna-Maria Spanoghe.
1745. Elisabeth Oste.
»
Joanna Oste.
»
Philip Lenoir, pastoor.
1753. Maria en Elisabeth van Driessche.
175 6. Cornelia Vergauwen.
1759. Catharina Wauman.
1761. Carolina Spanoghe.
»
Agnes-Bernardina Craeywinckel.
1765. I^abella van der Hoeven.
1769. Elisabeth van Driessche.
»
Elisabeth Wauman.
»
Francisca-Andriesijne Pierssens.
»
Catharina van Puyenbroeck.
1770. Anna-Catharina van Havermaet.
177 1 Pieter-Jacob Vergauwen, kapelaen.
1773. Theresia van Lokeren.
n
Barbara Vergauwen.
1774. Catharina-Joanna Verherbrugghe.
776. Elisabeth van Driessche.
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1781. Joo\ijne-Jacoba van Driessche.
1782. Joo\ijne-Marie Volckerick.
»
Andriesijne Pierssens.
1788. Joanna-Su\anna van Damme.
»
Joanna-Maria van Driessche.
1789. Maria de Permentier.
»
Maria-Jakelijne Wauman.
»
Maria-Theresia Wauman.
»
Jacob Blommaert, pastoor,
i)
Francisca-lsabella Blommaert.
1790. Elisabeth van Driessche.
»
Catharina Spinoy.
1791. Anna-Catharina Aelbrecht.

•

ALPHABETISCHE LIJST
DER NAMEN VAN PERSONEN ,

PLAATSEN

EN INSTELLINGEN.

Aalst (begijnhof van), 14, 192.
Aalst (hospitaal van), 14.
Abbeel (Maria), 334.
Abeele (Jacob van den), 121.
Acker (Claus van den), 44.
Acker (Jan van den), 41.
Ackere (Jan van den), 27, 217.
Ackere (Kathelijne van), 123.
Acker (Magdalena van), 208.
Aelbrecht (Anna-Catharina), 335.
Aen (Joanna d'), 334Aestrijp (Jan van), meier, 79.
Affligem (abdij van), 9, 121, 131.
Akkerveld (het), te Dendermonde,
41. 61, 63, 86, 87.
Agatha (altaar van Ste-) 33, 43.
Alffens (Lijsbette van), 290.
Allijncrode (Pieter van), 79.
Amelroes (Jan), 25.
Andries (Antoon), 264.
Appels, 128, 13 5, 183, 190.

Appels (heer van), 243, 245, 254.
Appels (Katelijne van), 26, i3o,
3oi.
Appels (Pieter van), 3oi.
Ardoye (land te Hamme), i5, 17.
Arendts (Margriete), 07.
Arents (Bouden), 3o2.
Arents (Margriete), I 3 I , 312, 3i3,
321, 329.
Assaert(G.), 168.
Assche, 284.
Assche (Arnold van den), klerk,
33. 37, 39.
Assche (Maria van), 333.
Asselman (Jacob), 318.
Asselman (Pieter), 318.
Asselt (Joris van), 190.
Asselt (Joris van der), 183.
Assouwe (de), te Zele, 307.
Aubremont (Jaspar d'), 263.
Aubremont (Karel-Ignaas d'), 263.
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Baardegem, 253, 254.
Baasrode, i3o, 2 4 6 . 3oo.
Backer (Gillis de), 88.
Backer (Jan de), pastoor, 328.
Backer (Lieven de) , schepene ,
120.

Backere (Jan de), schepene, 1 9 0 .
Backere (Melchior de), schepene,
173.

Bacte (del, huis in de Dijkstraat,
34.
Baerdemaeckere (land te Lebbeke), 2 6 2 .
Baeten (Adriaan), 2 1 0 .
Baeten (Jan), 2 1 0 .
Balluikensstede, i5o.
Baluenis, 2 1 1 .
Bauwens (Joanna), 2 7 2 .
Baveghe m ( J a n v a n ) , s c h e p e n e , 7 9 .
Bayens (Jan), 2 7 2 .
Beeckman (Cornelis), 2 1 6 .
Beeckman (Gillis), 2 1 6 .
Beeckman (Hildewaard), 2 1 6 .
Beekvveede, te Lebbeke, 216.
Beelen (Michiel), 59.
Beke (Hendrik van der),schepene,
120.

Beke (Lanseloot van der), sche
pene, 146.
Beke (Pauwel van), 1 6 9 .
Beke (Pieter van der), prior, 1 6 9 .
Beke (Simoen van der), schepene,
112.

Beke (Zeger van der), 1 2 8 .
Belle (Ector van). 9 4 . > 1 7 . 314.
Belle (Gijzelbrecht van), schepene,
2 8 , 58, ; 2 q , 293.
Belle (Gillis van), 151. 0 2 .
Belle (Jan van), schepene. 9 2 , 9 9 .
Belle (Joes van), schepene. 9 2 .
Belle (Joos van). 222
Belle (Michiel van), 127.
Bellemansstede, te Lebbeke. 151.
Bell (de), in Meerbroek, 25.
Berchem, in Opwijk, 99.

Berchgracht (Joanna), 1 9 0 .
Berchgracht (Margaretaj, 189.
Berghe (Cornelis van den), sche
pene, 17.
Berghe (Hendrik van den), sche
pene, 34.
Berghe (Zeger van den), 57.
Berlar (Jacob van), 177.
Bernier (Jan), 1 4 .
Bei tels (Jan), 36.
Bevere (Gillis van), 9 1 .
Beyaerdt (Katelijne), 5i.
Biest (Hendrik van der). 118.
Byl iCornelis), 2 2 2 , 223.
Bijloke (de 1 , te Dendermonde, 6 7 .
Blancquaert (Laurijnsken), 262.
Blanckaert (Pauwel), 139, 140.
Blasiusgasthuis (St.-), 1 . 2 0 9 .
Blauwere (Pieter de), kapelaan,
2 9 , 3o.
Bleem (Simoen), 324.
Blijdschappen (couvent der acht),
23o, 234. 235, 244.

Bloc (Andries de), schepene, 28.
Bloc (Olivier de), 177.
Bloems (Thomas . 6 4 .
Blocx (Willem), 2 9 2 .
Blommaert (Egidius-Jacob), pas
toor, 283.
Blommaert (Francisca-Isabella) ,
335.
Blommaert (Jacob), pastoor, 335.
Bocaert (Bouwen), 169.
Boedeghem (Gillis van), 4 7 .
Boele (Jan), 324.
Boele (Lnurens), 165.
Boele (Willem), 322.
Boels (Jan), 174
Boels (Katelijne), 3?5.
Boen'.vijt (Gillis van), 293.
Boen wijt (Jan van), 293.
Boets (Katelijne), 326.
Bogaerde (Katelijne van den), 173,
Bogaerde (Jan van), 327.
Bogaerde (Lijsbette van). 327.
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Bogaerde (Margareta van den) ,
144.

Bogaerde (Pieter van den), 144,
327.
Boghaert (Jan), 280.
Bolle (Antonia de), 221.
Bolle (Hendrik de), 221.
Bolle (Joos de), 272.
Bolle (Marie de), 272.
Bolle (Sebastiaen), advocaat, 190.
Bols (Christiana), 129, 296.
Boms (Jan), 156.
Bonardsveld, te Oudegem, 35.
Boom (Maria van), 334.
Boom (Martina), 334.
Boonwijt, 131, 310.
Boonwijt (Jan van der), 129.
Borch (Gillis van der), 59.
Borch (N. van der). 333.
Borne (Maes van den), 5i.
Borne (Thomas van den), 64.
Bornhem (Daneel van), schepene,
>7Borrem (Thomas van), 296.
Bosch (Jacob), 66.
Bosch (Nicaas), 65.
Bossche (Adam van den), 34.
Bossche (Jan van den), 39, 262.
Bossche (Joris van den). 118.
Bossche (Katelijne van den), 176,
178, 186. 188. 191.
Bossche (Michiel van den), 297.
Boschmans (Margriete), 128.
Boschmans (Matte), 322.
Boven (Katelijne van), 323.
B o y l ( P i e t e r ) , 309.
Bovst (Michiel), 323.
Bracke (Philip), 14.
Brakaerd (Bertel), 67, 68.
Brecht (de), kanunik, 269.
Breedwaghen (Daneel), 293.
Breem (Jan), 173, 174.
Breuseghem (Cornelis van), 333.
Breuseghem (Jacob van), 238.
Breuseghem (J.-B. van), 237.
Briele (Elewaert van den), pries
ter. 331.

—

Briele (Jan van den), priester ,
331.
Briele (Jozijne van den). 331.
Brigittinen (klooster der) , 162 ,
166, 261
Brixien gillis), 66.
Broederschap van O.-L.-V., 142.
Broeke(ten). te Lebbeke, 128.
Broucke (Cornelis van den), 264.
Broucke (Jan van den), schepene,
135, 264.
Brouke (goed ten), te Lebbeke,
93, io3.
Brouke (Hendrik van den) en
Katelijne, zijne vrouw, 17, 18.
Brouke (Jacob van den), 135.
Brouke (Joozijne van den), 187,
188, IUI, 325, 327.
Brouwersambacht, 73, 137, 178.
Brugge, r44.
Brune (Gillis de), 290.
B r u n e n (.1 a n ) , 1 4 2 .
Brunleder (Jan), 118, 119.
Brussel, 14. 23, 3o.
Bruyn (Joozijne de). 333.
Buedeghem (Arent van), 99.
Bueghem Gillis van). 1 52.
Buggenhout (Jan van), 31, 81,
82.
B u g g e n h o u t ( P i e t e r v a n ) , 1 4 , 143.
Bugnout (Jan), 31.
Buis (Willem), 296.
Bul (Willem de) schepene, 120.
Bule (Goesen), 319.
Bundel (Elisabeth), 162.
Bundel (Jofr. de), 129.
Bundel (Quintijne). 162.
B u n d e l ( W o u t e r d e ) , 329.
Bundele (Walter), priester, 160.
Bundele (Willem de), 181.
B u n d e r s ( Q u i n t i n e s"). 3 2 5 .
Buse (Jan), 40, 141, 3o6.
Buys (Janneken). 326.
Buys (Tanneken), 190, 191.
Buys (W'illem), 64.
BuvsvelJ (het), te St.-Gillis, 191,
326.
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c.
Caeldriessche (Catharina van) .
13o.
Caeldriessche (Katelijne), 302.
Cale (Lauwereis de), 117, 118,
3i4Calenbergh (Andries van), schepene, 7 9 .
Calendries (J. van), 2 2 9 .
Calendries (Jan van), 218, 242,
243, 245.

Calendries (Joos van). 2 2 1 .
Calendries (Pieter van), 243, 243.
Caliers (Katelijne), 129, 326.
Calkene (Vranc van), 3o5.
Cammart (Jan), i3o.
Cammaerts (Jan), 3"3.
Cammen (Margareta van der) ,
65.
Cane (Jacob). 183.
Caplaen 'Gillis), 59.
Cardinael (Willem), priester, 33.
Careels (Joos.. 324.
Causbrouc (Gillis van). 322.
Choere Hendrik van den 1, i5.
Claeus (Andries , 123, 3o6.
Claeus (Jan;, 59.
Claeys (Jan;. 2 9 2 .
Claus (Jan), meier, 1 4 1 .
Clays (Wouter), 307.
Cleempoel (Jacob van), 2 7 1 .
Cleene Wereld (de), huis te Dendermonde. 2 6 6 .
Cleenputte (Paschier van), 2 6 4 .
Clemens (paus), 3o.
Clerc (Alard de), 39.
Clerc (Jan de), 1 8 9 , 1 9 0 .
Clercq (Marijn de), notaris, 265.
Clinx Jan), '42.
Clippeleir (Philip de), 2 7 2 .
Cock (Margriete de), 2 7 0 .
Coecke (Willem), 323.
Coelner (DaneeL, 31.
Coemans (Jan), 2 9 9 .

Coerts (Margareta). 4 2 .
Coleneeren (Daneel ts) 3o5.
Coleneeren (Margriete ts), 3o5.
Colins (Jan), 296.
Collier (Domien). 263.
Conynck (Daneel de), 1 8 8 .
Coninck Gertrude de), 170.
Cool (Jan en Joos), 275.
Coolens (Joozijne-, 1 8 8 .
Cools (Jan), 1 6 9 .
Coppieters (Elisabeth). 334.
Corenwijfsmeersch. i3.
Corte (Catharina de). 333.
Corte (Pieter de), 333.
Cotthem (Maria van), 1 8 1 .
Coucke (Maria), 1 8 0 , 1 8 1 , 1 8 2 .
Coucke (Lijsbette . 323.
Cous (Lijsbette), 325.
Cousbrouck (Marten de), priester,
notaris. 165.
Couteels (Jan), 39. 4 0 .
Couteels (Willem), 39, 4 0 .
Coutheels (Jan). 4 7 .
Coutleel 'Goessen), schepene, 1 7 ,
26.

Coutrel (Goessen). schepene. 2 4 .
Coucx (Marie), i3o.
Crachtdriesch, te Lebbeke, 38.
Craeywinckel (Agnes-Bernardina), 334.
Croy (Robrecht van), bisschop,
192, 195.

Crude (Hendrik van den), pries
ter, 3g
Crude (Joes van den), 53, 59.
Crude (Joos van dem. 4 7 . 5q.
Crude (Margareta van den), 37,
39. 40.

Crude iRingoot van den), 4 0 .
Cruyeveld, te Lebbeke, 262.
Cruut (Jan), 39.
Cupere (Jan de). 51, 57, 58
Cupers (Joes), 2 9 7 .

—
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D.

Daele (Marie van), 2 7 0 .
Daems (Joos), 136.
Daemshage, 1 9 1 , 2 2 2 .
Damme (Anna van), 263.
Damme (Elisabeth van den), 7 9 .
Damme (Galant van den), onder
baljuw, 91, 114.
Damme (Gillis van den) , schepene, 153 2 0 Q , 2 1 2 , 263.
Damme (Hendrik van den), Ö7.
Damme (Jan van den), 1 36, 212.
Damme (Joanna-Suzanna van) ,
335.
Dammerhettinge, 8 0 .
Daneels (Daneel ser), schepene,
'7Daneels (Vranke), meier, 1 1 2 .
Debbaut (Jan!, 212, 216.
Decker (Antoon de), 137.
Decker (Joanna de), 1 7 6 .
Decker (Mathijs de). 137.
Decker (Pieter de), 1 7 6 .
Deckere (Cornelis de), 137.
Deckere (Gillis), 326.
Deckere (Hectorde), 137.
Deckere (Jan de), 137.
Deckers (Margriete), 321.
Deïst, te Hamme, 1 6 .
Dender (de), 6 6 , 6 7 .
Denderbelle, 7 9 , 1 4 1 , 173, 1 9 0 ,
208, 238, 240.

Dendermonde (kapittel van O.L.-V.), 2.

Ebbins (Catharina), i3o.
Eebijns (Katelijne), 2 9 8 .
Eechoute (Ingelbert uuten), 1 7 8 .
Eechoute (Alijze van den), 129,
291.

Eechout (Marie), 332.

Denren (Gillis van der), schepene,
'7Denren (Jan van der), 25.
Denren (Willem van der), sche
pene, 31, 34.
Derino (Pieter), kapelaan, 43.
Dijkpoort (O.-L.-V. ter), 85, io5,
131, 170.

Diepenborre (Gillis van), 141.
Diest, 2 4 7 .
Donct (Joanna van der', 3o6.
Doorns (Jan), 2 6 2 .
Doorns (Melchior), 2 6 2 .
Dorpe (Augustijn van den), 2 0 8 ,
215.
Doipe (Jan van), 322.
Drake (Jan de), 1 4 7 , 1 4 8 .
Drake (Rubben de , 1 4 7 , 1 4 8 .
Driessche Elisabeth van den), 9 1 .
Driessche (Elisabeth van), 334 ,
335.
Driessche (Hilduard van), 312.
Driessche (Joanna-Maria van) ,
335.
Driessche (Joozijne-Jacoba van),
335.
Driessche (Maria van), 334.
Drijver (Johanna de), 173.
Droeshaut, gehucht te Opwijk,
270.

Droeshaut (Adriaan), 2 2 2 , 2 2 4 .
Droeshaut (Mayken), 2 2 2 .
Duutschen Leghere, 2 0 9 .

Eechoute (Yde de), 2 9 1 .
Eeckmans (Josinai, 2 8 1 , 333.
Eckene (Joost van), 157.
Eckene (Michiel van den), 316.
Eept (de), te Hamme, 2 9 4 .
Eertwincle (Daneel), 128.

—
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Eggermont (Andries), 2 6 2 .
Eggermont (Pieter), 2 6 2 .
Egidius, pastoor van Herdersem,
ib.
Elisabeth, vrouw van Michiel van
den Hecke, 39, 40.
Elsacker (Lucas van), 2 7 1 .
Elselaer (Jan van), 8 8 , 8 9 .
Eist (Jan van der), 4 7 , 4 8 , 5o, 57,
5o, 86, 88, 129.
Elversele, 1 4 4 .
Ende (Gillis van den), schepene, 45.
Eps (Willem), 2 9 6 .
Ertbrugghe (Daneel van der), 156,

—

Ertbrugghe ; Elisabeth van der) r
i56, 169
Ertbrugghe (Geert van der), 156.
Eertbrugghen Hendrik van der) r
schepene, 9 2
Esschericx iCamarina). i3o.
Esschericx Kitelijne), 319.
Esschericx Margriete), i3o, 309.
Esscheric Pieter . schepene, 91.
Everdeys Christiana , 296.
Everdeys (Margriete , i3o, 314.
Everslaer Robrecht van), 298.
Eyghenvelt het, te Wichelen r
318.

1 -9-

F.

Fierens (Pieter), 88.
Flocquet (Joanna-Marie), 334.
Fonteynen (Iheronimus van der),

Friessenbrugge. 3o3.
Fruters kinderen), 4 6 .

169.

G.

Gaderpenninc (Jacob), 293.
Gansecoeps (Geeraard), 2 4 .
Garencooper (Jan de), 6 9 , 7 0 , 7 2 ,
i3o, 2 8 9 , 293.
Gaver (vrouw van), 1 2 0 .
Gaverweede, 211.
Geesthuis (H.-), 1 8 0 .
Gent, 1 4 , 1 6 9 .
Gheeme (Daneel van den), 4 3 .
Gheerardt (Jan), 6 7 .
Gheerdls iChristina), 115, 1 1 6 .
Gheest (de), land, 314.
Gheme (Jan van), 315.
Ghemenevelt, i3.
Ghenne (te Hamme), 1 6 .
Gheylen (Adriaan van der), schepene, 1 4 6 .
Gheyling (Jan), 33.

Ghisegtie m Gheleyn van), 137.
Ghiseghcm (Jan van), schepene.
67.

Ghijselins Frodijn). 2 0 7 .
Ghijselins (Jan), 2 0 7 .
Ghysels (Lijsbette), 131.
Ghizels Elisabeth), 3 1 4 .
Gillis (Ja • j. kapelaan, 2 9 2 .
Gillis (St. ). 1 . 2 , 4 , 6, 7 , i3, 4 2 ,
5i. 1 2 8 . i3o, 131, 173, i y 5 ,
1 8 9 , 140 2 0 8 , 2 5 5 , 2 9 9 , 3oo,
3o6. 32b.
Godfried bisschop), 1 9 6 .
Goedevacr s (Jan). 3o8.
Goedeveer (Jan), 293
Goeman Ma- ten), 2 6 4 .
Goesens ( A Iriaen), schepene, 1 1 2 .
Goesens ( \dri.ien), meier, 1 2 2 .

—
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Goessens (Geertrui), meesteres van
't Begijnhof, 1 0 2 , 1 0 7 . . ' 1 4 ,
311 , 3 i 2 , 315.
Goesens (Jan), schepene, 1 2 2 .
Goesens (Katelijne), 319.
Goossens (Christoffel), 2 6 0 , 2 7 0 .
Goossens (Elisabeth), 333.
Goossens (Jan). 2 6 0 , 2 7 0 .
Goossens (Olivier), 1 56.

—

Gracht (Cornelis van der), 1 4 2 .
Greffeningen, 6 6 , 1 2 9 .
Grembergen, 1 1 2 , 11 3 , 1 2 2 , 1 2 9 ,
1 4 6 , 1 6 9 , 3o6, 3i 1, 320.
Gros (J.), 134.
Grospres (Bouden), i5o.
Grutre (Elisabeth), 2 .
Guse (Petrus de), 37.

H.

Haeltert, 2 0 , 2 2 .
Haeltert (Jan van), 329.
Haestrijp (Jan), 2 9 9 .
Haghe (Catharina van der), 1 2 9 .
Haghe (Jan van dér), 37.
Haghen (Katelijne van der), 2 9 6 .
Haghe (Robrecht van der), 37.
Haghen (Willem van der), 2 9 8 .
Ham me, 15, [ 6 , 17, 4 4 , 13o, 291,
294, 302.

Hamme (Gillis van), 3o2.
Hamme (Maria van), meesteres
van 't Begijnhof, 5o, 53, 58.
Hamme (Marie van den), 2 9 4 .
Handboogschutters van Dendermonde, 6 1 .
Hanneman (Gillis), 1 1 7 .
Hanneman (Jan), 1 1 2 . 1 1 7 , 118,
309, 314.
Hanneton (Nicaes), 1 7 5 .
Happaert (Claeus), 3oo.
Hasaert (Frans), 1 6 2 , 1 6 4 .
Hasselt (Daneel van der), 163.
Hast (de), te Zele, 3 0 4 .
Havelooze (Hector de), 9 4 , 3 1 8 .
Havermaet (Anna-Catharina van),
334.
Havermate (Jan van), 2 6 2 .
Hecke (Joozijne van), 333.
Hecke (Lieven van) , schepene ,
120.

Hecke (Michiel van den), 39, 4 0 .
Heckene (Katelijne van den), 56.
Heckene (Loye van den), 137.

Heckene (Michiel van den), 4 7 ,
5o, 53, 56.
Heechout (Lieven), 1 7 3 .
Heede (Jan van den), 2 9 0 .
Heede (Hendrik de), 1 6 .
Heeren (Adriana s'), 333.
Heinricx (Daneel), schepene, i 5 i ,
154.
Heistergem, 2 8 .
Hemelryck (Elisabeth van), 333.
Hemelryck (Joanna van), 333.
Hendrik, abt van Atfligem, 9 .
Hendrik, deken van Brussel, 23.
Hendrik , plebaan van Dendermonde, 12.
Hepelterre (wijk), 2 6 4 .
Herdersem, 1 4 , i5.
Herman (Jan), 1 7 8 .
Hert (Arent van der), schepene,
i5i, 157.
Hert (Hendrik van der), 1 2 8 , 313 .
Hert (Isabelle van der), i3i, 3i3.
Hert (Rogier van der), schepene,
25.

Hertoghe (Clara de), i3o, 3o8.
Hertoghe (Elisabeth de), meeste
res van 't Begijnhof, 5o, 54,
13o, 2 9 7 .
Hertoghe (Hildewaard de), 1 8 9 .
Hertoghe (Jacob de), 1 2 7 .
Hertoghe (Jan de), 3 2 9 .
Hertoghe (Margriete de), 131 ,
154, 157, 3i8, 329.

Hertoghe (Pieter d'),

224.

—
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Hoorenbeke (Gijsbrecht van), 252.
Hospitaal, 43.
Houwe (Pieter van), 123.
Hove (Adam van den), 295.
Hove (Catharina van den), i3o.
Hove (Katelijne van den), 307.
Hove (Jan van), 321.
Hoverheyt (Lodewijk van), 11.
Hovinghen (Hendrik van), 293.
Huenyne (Jan), schepene, 190.
Hueninc (Jan), 290.
Hughen (Gillis), 309.
Hulsmans (Joos), 1 31.
Hulst (hof ter), te Lebbeke, 264.
Hulst (Jan van der), 262.
Hulstveld (het), te Lebbeke, 53.
Humbeeck (Anna-Maria van) ,

s'Hertogenbosch, 333.
Heyden (Jacob van der), 261.
Heyden (Karei van der), 261.
Heijen (Pieter van der), 125.
Heyman (Cornelis), 262.
Heymans (Cornelia), 333.
Heyvaert (Andries), 261.
Heyvaert (Clara), 261.
Heyvaert (Elisaheth), 261.
Heyvaert (Joos), 261.
Heyvaert (Joris), schepene. 190.
Heze (Katelijne van der), 119.
Hiede (Paridaen van den), amman, 28.
Hiede (Soeten van den), 28.
Hinghene (Cornelis van), 141.
Hoeke (Pieter van), 297.
Hoefïjser (het), huis, 323.
Hoefman (Gillis), 8 4 , 85.
Hoeftman (Gillis), 291.
Hoenen (Egidius de), notalis, 42.
Hoerde (Margriete van den), 296.
Hoeven (Izabella van der), 334.
Hoeven (Margriete van), 322.
Hofmans (Anna), 195.
Hofstaden (Jan van), 5g.
Hofstede (Jan van), schepene, 79.
Hollander (Joanna d'), 333.
Honinghen (Daneel van der), 47.
Hoorenbeke ( . . van), 268.

284.

Husenvelders (de), te Lebbeke,
263.
Huughs (Daneel), 3o2.
Huugs (Hansken), 96.
Huvelde (Marren van), 115, 116,
125.
Huvele (Xpienne van), 129.
Huylenbroeck (Maeyken) , 22r,
222, 223, 224.

Huylenbroeck

(Nicolaas) , 252 ,

257, 258, 260.

Huylenbroeck (Pieter), 221.

I.

Inghels (Jan , 44.

J.

Jaarmarkt van Dendermonde, 63.
Jacobs (Margriete), 327.
Jans-kapel (St.-), 31, 84, 86, 88,
129.
Jan-op 't Veer (St.-), 85, io5.
Jan-Baptist (kapel van St.-), 61,
63.

Joes (Jan), 47, 299.
Joes (Jan), meier, 79.
Joos (Clara), 207.
Joos (Cornelis), 195.
Joos (Jan), 1 3o, 175.
Jordanus, presbiter van S'-Gillis, 1.
Joris-kapel (St.-), 125.

—
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K.

K a a t s s p e l i n ' t B e g i j n h o f . 108.
Kaliers (Katelijne), 3i8, 319.
Kanckervveerenstede, te Opwijk,
264.
Kareel (Andries). i5o, 324.
Katelijne, vrouw van Daneel van
den Gheeme, 45.
Katelijne . weduwe van Pieter
van Allijncrode, 79.
Keere Andries van de), schepene,
'73Keersmakere Joes de . 157.
Keere (Janneken van den), 332.
K e e r e ( J o a n n a v a n d e ) , 289.
Kelder (Diepen), te Dendermonde, 176.
Kerckhove (Maria-Anna van den),
334.
K e r p e r e ( J o o s d e ) . 193.
K e t e l e ( E l i s a b e t h , 122.
K e t e l e ( J a n ) . 146, 147.
K e t e l e 1 K a t e l i j n e ' , 146.
K e t e l e ( M i c h i e l , 122, 1 2 3 .

Ketels (Katelijne). 328.
Ketelsheve. te Lebbeke, 1 54.
Kethulle (Frans van den), baljuw,
209.
Keyser (Catharina de), 333.
Key s er (Elisabeth de). 95, 96, 127.
Keyser (Hendrik de), schepene,
91, 96.
K e y s e r ( J a n d e ) , 91, q q , 1 0 1 , 127,
142. 213.
K e y s e r ( J o o s d e ) , m e i e r . 9 5 , 99.
Keyser (Katelijne de). 213, 227.
Keyzer (Margriete de . 112, 315.
Keyser (Paschijne de), 318.
Kevsermeersch, te Lebbeke. 158.
Kimpe (Jan), 5 1.
K l o k k e n , 282.
Kluizenaressen, 2 1 o.
Knijf (Gillis de), schepene, 3 i .
Korenaard (de , 61, 63. 84, 86.
Korenhuis (het), 73, 79.
K o u c x ( M a r i e ) , 304.
Koutersakker, 45.

L.

L a e n e ( M a r t e n ) , 262.
L a e n e ( M i c h i e l) , 262.
L a e r ( h e t ) , 24, 299.
L a e r e ( A n n a v a n ) , 276.
Laerne (Nicaes van), 3oi.
Lakenramen, 108.
Lakenweversambacht, 6q.
Lambrouck (Antoon van], 187.
Lambrouck (Pieter van), 187, 188.
Lams (Bertha), 1.
Lancvelt (het), te Opwijk, 321.
Langeveld, 262.
Langbrouc (Hendrik van), 35.
Langenhove (Adriaan van), 208.
Langenhove (Juliana van), 20q,
236.

Langenhove (Pieter van), 236.
Langhe (Adam de), 29, 3o, 141,
142.
Langhe (Geeraerd de), 1.
L anghenhove (Adriaan van), 189.
Langhenhove (Hendrik van), sche
pene, 190.
Langvelde (Margriete van), 125.
Lans (Gillis), 88.
Lapaert (Gillis), 212.
Laubouds (Gillis), 3oo.
L a u r e i n s ( J a n ) . 44, 46
Laurein s ( M a r i e ) . 4 4 , 4 5 , 4 6 , i 3 o .
Lauwereins (Kateline), 294.
Lauwereins (Marie) , meesteres
van 't Begijnhof, 57.

—
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Lauwereins (Marie), 294.
Lauwers (Jacob), 220, 229.
Lauwers (Jan), 76, 220.
Lauwers (Mare), 163.
Lauwollen (Jan), 34.
Lebbeke, 13, 14, i5, 37, 38, 39,
40, 47, 53, 5 5, 5q, 92, 9 4 , 99,
102. 127, 128, 151. i53, 157,
158, 209, 212, 216, 235, 238.
243, 244, 254,

261,

—

Leppevelde (Hendrik van), sche
pene, 44.
Leyen (Claus van der), r 17.
Lievens (Andries), 31 5.
Lievens (Willem), 90
Ligneus (Johannes), 163.
Lijsen 'Gillis van der), i 12.
Lijsen 1 Hans van der), 113.
Lysen (Hannen van der), 321.
Lijzen (Katelijne van der), 315.
Linden (Adam van der), 79.
Linnenbleek in 't Begijnhof, jo8.
Lisens (Katelijne), 323.
Lysebetten Joozijne van), 264.
Loe (Gillis van der), schepene, 44.
Loef (Jan), 36.
Loefs (Catharina), 42, 137.
Loefs (Elisabeth , 25, 26, 27, 34,
35.
Loefs (Jan), 25.
Loenmeere (Bouden van), 29.
Lokeren (Theresia van), 334.
Lombaardenhuis, 5i.
Lomeere. te Grembergen, >23,
Loys (Lijsbette). 319.
Loys (Willem), 319.

272, 289,

332.
Leemans (Elisabeth), 257.
Leeman (Hildewaard), 257.
L e e m a n s [ M a r g r i e t e ) , I3 I, 3 i o .
Leemans (Maria). 257.
Leengoed van 't Begijnhof te
Lebbeke, 261.
Leeuwerghem (Elisabeth van) ,
112, 3o8.
Leeuwerghem (Jan), 67, 68, 176.
Legendeboek, 240.
Legiers (Cecilia). 333.
Legiers (Maria), 333.
Lenneke (Jan van), 293.
Lenoir (Philip), pastoor, 334.
Leppenvelde, 16.

M.

M a c h e l e m ( D a n e e l ) , p r i e s t e r , 304.
Machlinia, 14.
Machell (Pieter van), 183.
Maech (Jan de), 3o5.
Maechlem (Daneel), pastoor, 29,
3o, 32. 39, 298.
Maerscalc (Ëlisaberh), 208.
Maerscalc (Hildewaard de), 191.
Maes (Margriete), 3ï8.
Maeyere (Willem de). 119.
Maghel^hem (Daneel), pr., 1 3o.
Maleakker (de), 44.
Malscaert (Geertruide). 311.
Malscaert (Lijsbette). 31 1.
Man (Claus de), schepene, 135.
Mandekens (Elisabeth), 148.
Mandeken (Jan), meier, 44.

Mandekens (Mathijs), 44.
Maneweede (de), te Dendermonde, 211.
Maria-Magdalena (altaar der H.),
160.

Marten (Gillis van), 3o6.
Materne (Anna van), 120, 121.
Martini (Daneel), 14.
Materne (Robrecht van), 120 r
121.
Maus (Michiel), 3o5.
Mauwe (Domien), 210.
Mechelen . 118. 205, 236. 247,
25o, 256.
Mechelen (begijnhof van), 192.
Meekeghem (Jan van), 84, 90, 291.
Meerbroek, 25.

—
Meere (Arent van der), meier,
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47,

92.

Meere (Jan van der), schepene,
93, 112,1 22, 154.

Meere (Luenis van der). 3o3.
Meere (Margareta van der), 208.
Meere (Maiia van der), 193.
Meeren (Anna van der), 222.
Meeren (Elisabeth van der), 223,
224.

Meeren (Jan van der), 5i.
Meeren (Maria van der), begijn,
haar lestament, 218. 223. 224.
Meeren (Maria van der), 333.
Meeren (Pieter van der), 218, 333.
Mee seh (goed te), te Lebbeke,
io3
27, 128, 158.
M ec 1 s > i c ( D a n e e l v a n d e r ) , 3 o o .
Me. s c (Gillis van der), 3oo.
Metrsclie (Jan van der), 3oo.
Mc rsche (Jan van den) , sche
pen
44
Mc sc,ie (Margriete van der) ,
3o J
Mc sche (Wouter van der), pas(001, 3oo.
Meerpu ie, te Wichelen. 309.
Me rsma (Adriaan), 263.
Meersman (Pieter), 263.
M e i e r ( J a n d e ) , 31 .
Mersene (Beatrix van), i3o.
Merle (Daneel), 208.
M e n e n s ( . l o o s ) . 1 29.
M e ttenpenninghen (Jan), 304.
Meitenpenningen (Joanna), i3o.
Metlercoe Gillis), en Catharina,
zijne vrouw, 32.
Mets Jacob de , i35, 1 36.
Meyer Jan de), 3i, 187.
Meyers Elisabeth s'), 6 7 .
M e y e r s M a r g r i e t e s"), 1 8 7 .
Meykene (Jan), 297.
Michaelis Margriete), 16.
Migghero (Geert van), schepene,
135.
Mighero (Jan van), meier. i35.
Mirsene (Hendrik van), schepene,
25.

Mockenborch (Digna van), 236.
Moens (Geeraard), schepene, i5i.
Moens (Hendrik), schepene, I5I,
153.
Moens (Jan), 235.
Moens (Katelijne), 262.
Moens (Naentkcn), 262.
Moens (Pieter), 262.
Moerast (Jan), 294.
Moermans'Anna), 1 83.
Moerseke (Claus van), baljuw, 45.
Moerseke (Elisabeth van) , 26.
Moerseke (Walter van). 36.
Moertgate (Jan van den), 24.
Moerzeke, 45, 131, 169, 314.
Mol (Cornelis de), 211.
Mol (Jan de), 31 1.
Mol (Katelijne de), 31 1.
Molenberg (de), 6 1 , 6 4 .
Moirés (Tijs), 4 6 .
Momboors (kiezing van), 108.
Mommaert (Folkaerdi, 1.
Mommaert (Immezoete), 1.
Montagu Philip van), notaris,
273.
Monteguyt (Anna), 221.
Monteguyt (Bertken), 221.
Monteguyt (Hans), 221, 222.
Monteguyt (Maeyken), 221.
Monteguyt (Pieter), 221, 222.
Moor (Cornelis de), pastoor, 252,
253, 254. 257. 258. 260, 333.
Moor (Elisabeth de), 246.
Moor (Jan de), schepene, 173.
Moor (Jan de), 299.
Moor (Joanna de), 333.
Moor (Wouter de). i5, 17.
Moortele (Frans van den), 246.
Moorterman de), te Buggenhout,
322.

Moortgat (Daneel), 212.
Moortgat (Jan), schepene, 173.
Moortgat (Joris), meier. 173.
Moortgate (Margriete van), 141.
Moortgate (Pieter van den), 142.
Morart (Jan). 1 29.
Mortgat (Gillis), meier, 2 0 8 .
Mortgate (Jan van den), 3i.

—
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Moten (Geeraard van der), schepene, 45.
Moten (weduwe van der), 321.
Motenbosch. 11 3.
Moyensoens (Gillis). 3-22.
Moyesone iGillis), 263.
Movesone (Jacob). 263.

—

Mul (Tanneken de). 21 5.
Mulders (Pieter van), 195.
Mundekens (Mathijs), 44.
Munte (Bussaert van), 93.
Munte (Louis van), 177.
M veten (Daneel), 1 35.

N.

N a c h t e g a e l ( P i e t e r ) . 176.
Nachtegale (L.oys), 3o6.
N a e t s ( D a n e e l ) . 164.
N a t t e m a k e r ( C o r n e l i s d e ) . 1 19.
Necker (Elisabeth de), 1 18.
Necker (Jan de), 297.
Neckere (Hendrik de), schepene,
120.
N e d e r r o t , t e L . e b b e k e , 9 5 , 127,
1 58.
N e d e r s t r a a t ( d e ) . 44.
N e e l s ( C l a u s ) , 82,
N e e l s ( J a n ) , 82.
Neffele (Adriaan van). 253.
Neffele (Gillis van), 254.
Neste (Lambrecht van den), on
derbaljuw, 59, 88.
Nets (Godfried de), priester, 331.
Neve (Bartelmeeus de), 290.
N e v e ( J a n d e ) , 129, 290.
N e v e ( K a t e l i j n e d e ) , 290.
Nicolaaskapel (St.-j, 292.
Nieulant (achterste), te Lebbeke,
2 12.
N i e u l a n t ( A n t o o n ) , 209.
N i e u l a n t ( F e r d i n a n d ) , 264.
Nieulant (Frederik), 263.
Nieulant (Galant van). 157.
Nieulant (.1 r de). 261.
N i e u l a n t ( L a u w r e i s ) , 142.
Nieulant (Olivier), 263.
Nieulants (Mr .loos). 157.
Nieuwelant (Daneel), 307.
Nieuwelant (Jan van), 142, 143.
Nieuwenhove (Barbara van der),
127.

N i e w e n h o v e ( J a n v a n d e n ) , 99,
261.
Nieuwenhove (Margriete uten) ,
121.
Nieuwerborch, 25.
Nieuwstraat (de), 117.
N i e v e l e ( L o d e w i j k v a n ) , 176.
Nimmen
(Barbara van der) ,

236.
Nimmen

(Catharina

van

der) ,

236.
Nimmen (Celiken van der), 236.
N i m m e n F r a n s v a n d e r ) , 212,
216. 228, 23o, 234, 235, 244,
279.
Nimmen (Gudula van der), i63.
N i m m e n ( J a n v a n d e r ) , 209, 235,

236.
Nimmen (Margriete van der) ,
33o
Nimmen (Marie van der), 236.
N i s s e n s ( J a c o b ) , 264.
Noes (Cornelis de), 321.
Noot (Philip-Erard van der;, bis
schop, 281.
N o o t s ( J a n ) , 1 19.
Noots (Wouter), 1 19.
Nordont (Jacob). priester, notaris,
11, 12.
N o v o C a s t r o ( G i l b e r t d e ) , 14.
Nuersene (Beatrix), 302.
N u e r s e n e ( M a r g a r e t a ) , 3o2.
Nuffel (Martina van), 334.
Nuwcnhove (Jan van), 322.
Nuwenhove (Lijsbette van), 322.
Nuwenhove (Margriete van), 322.

—
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O.

Odevaertsneste (Pieter van), 39.
Olivaert (Joanna-Marie), 279.
Ouderogghe (Cornelis), 3oi"
Onnobe (Geert van), 178.
Ooms (Lucas), 2 2 7 .
Oorde (Margriete van den), 6 4 .
Oordegem, 111, 120, 121, 128.
Opwijk, 99, 102, 127, 195, 208,
213, 227,

254,

260,

Oste (Maria-Anna), 334.
Osthof (de groote), te Lebbeke,
154.
Osthof (de kleine), te Lebbeke.
153, Ö4.
Oudbroek, 45,
Oudegem, 35, 1 2 8 , 131 .
Ou d e g h e m ( I z a b e l l e v a n ) , 1 4 .
Oudermeere (kinderen van , 95.
O verloep. :6.
Overneste (Margriete van , 326.
Overwaele (B. van), 271.
O.-L.-Vrouwkerk. 142.
Oven (Godevaert van der), 3i 1.

261, 264,

270, 321, 328.

Osegheer (Jan, Michiel en Hen
drik), 118.
Oste (Elisabeth). 334.
Oste (Joanna), 334.

P.

Paleetsbrugge, 2 9 9 .
Palemsche brug, 314.
Panneken (het), bosch, 322.
Paridaensvelt, 38.
Parkementer (Andries), 32.
Pastoor van 't Begijnhof, 246.
Pau (Willem den), 324.
Pauli (Margaretai, 1 4 .
Pauw (Hendrik de), 2 8 4 .
Pauw (Joanna-Catharina de), 2 8 4 .
Pauwelaert (Anna), 334.
Pauwels (Arend), 295.
Pee (Gillis), 257.
,
Penneman (Daneel), 6 1 , 6 2 , 6 5 ,
88, 89, 90, 129, 296.

Penneman (Laureis), 63, 88.
Penneman (Pieter), 5i, 164, 189.
Perbrouc (Daneel van), 28.
Perman (Cornelis), 332.
Permentier (Joanna de). 334.
Permentier (Joos de), schepene,
153.
Permentier (Maria de), 335.
Pester (Jan de), schepene, 4 3 .
Peyseveld (het), 263.

Phelips (Goossen), 2 0 8 .
Phelips 'Jan), 2 0 S
Phelips (Philip), 128.
Philips (Adriaen), 2 6 2 .
Philips (Joos), 2 6 2 , 2 6 4 .
Philips (Katelijne), 263.
Pierssens (Andriesijne), 335.
Pierssens F rancisa.- Andriesijne),
Piersyn (Pieter). 263.
Pieter, bisschop van

Kamerijk,

20, 22.

Pietermans (Pieter), 2 7 2 .
Pieters (Frans), 2 6 4 .
Pieters (Jan), meier, 2 1 2 .
Pieters (Joos). 2 6 4 .
Pieters (Mathijs), 4 4 .
Plachen (Margriete de), 2 .
Plas (Jan-Frans), 2 8 4 .
Plathecken (het), 3o8.
Plume (Jan), notaris, 43.
Poele (Jan van de) , schepene ,
79Polder (de), 4 4 .
Pollinchove (Christiaan van),

187.

—
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Pollinchove (Jan van), pastoor,
183, 188.
Polre, 16.
Possemiers (Margriete), 332.
Pottelsberghe (Jan van), go.
Pottelsberghe (Jan van) , schepene, 122.
Pottersberghe (Bouden van), 56,

—

Potteye (Herman), 333.
Prato (Daniël de), 33.
Prez (Walter de), i3o.
Proost (Jan de), hoogbaljuw, 94.
Purse (Geertrui van), 8 4 .
Putte (Amel van den), i3o.
Putte (Beatrix van den), 29.
Putte (Daneel van den), 29, 3o.
Putte (Jan van), 307.
P u t t e n ( H a m e i e n v a n ) , 3oy.
Puyenbroeck (Catharina van), 334.
Puyenbrouc (Daneel van), 141.

57Pottersberghe (Gillis van), 5i.
Pottersberghe (Zeger van), 5o, 5i,
53, 55, 57.

Q

Quareelmaker (Jan de),

R.

Raes (Anna), 222.
R a k e ( C h r i s t i a e n v a n d e r ) , 304.
Ramond (Gillis), 65.
Ramond (Mathijs), 65.
Rams (Pieter), 4 4 .
Rance (Jofr. van), 322.
Ravenmeersch (de), te Buggenhout, 322.
Rebauts (Margriete), 289.
Rebbrouck, te Appels, 136.
Rebuse (Margriete), 72.
Reeke (de), 3o 1.
Revets (Marten van), 209.
Reymeir ('t klein) , te Lebbeke,
272.

Reyntens (Anna), 265, 270.
Reyntens (P.), baljuw, 264.
Ribaucourt (heer van), 263.
Rijdt (Joos van dér), 221.
Rietgracht (de), te Hamme, 3 0 2 .
Rijhove (heer van), 209.
Riken (Katelijne s'), 2 6 .
Ringoot (Adriaan), 272.
Rijst (Anna van der), 221.
R i j s t ( G i l l i s v a n d e r ) , 125, 126.

Robbe (Gillis), 323.
R o b b r e c h t s ( J a n ) , alias v a n d e r
Haghe, 37.
R o c h m a n ( J a n ) , 327.
Rode (Gillis van den), 4 0 .
Roebaerds (Cornelis), 59.
Roebaerds (Katelijne), 59.
Roede (Hendrik de), 4 7 , 53, 59.
Roegiers (Bernaard), baljuw, 120.
Roelens (Maria), meesteres, 257,
258, 259, 260.

Roels (Antonia), 334.
Roels (Cornelis), 144, 145.
Roels (Elisabeth), 4 7 , 5o, 53, 56,
59, 60, 316.

Roels (Olivier) , schepene,
122, 146.

Roels (Pauwel), meier, 146.
Roest (de), 2 9 .
Roest (Karei van der), 215.
Rogman (Gillis), 263.
Rogman (Pauwel), 263.
Rogman (Philip), 318.
Rogman (Pieter), 156, 159.
Rombouts (Anna), 219.

112,

—
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Rommelaar (de), 4 1 .
Ronct (de), 8 0 .
Rooden 1Katelijne s'). 3 o i .
Roogmans (Philip), i5o.
Roosbroeck. te St.-Gillis, 222.
Roose (Philip), 264.
R o p ( J a n d e ) , 143.
Rossem (Elisabeth van). 122.
Rossem 'Gillis van), amman, 31,

—

Rot (het), te Grembergen. 1 23, 3o6.
Rot (hooge), 95, 127. 1 58.
Rudder (Joos de). 333.
Rue (Marie s'). 13o.
Ruplants (Jonkvrouw), 93.
Rutere (Jan de), 314.
Ruutere (Jan de), 169.
Ruusscher (Margriete de', 3o3.
Ruwe (Jan de), schepene. 79.
Rycke (Margriete de), 262.
Ryd (de), te Hamme, 16.
Ryngoot (Jan), meier, 190.

^4*
Rossem (Pieter van), 264.
Rossevaelstraet, te Lebbeke, 262.

S.

Saman (Daneel), 26.
Sannens (Paschier), 271.
Sappen (Jan), 11.
S a p p e n ( M a r g r i e t e v a n d e r ) , 309.
Savaenstraat, 188.
Scaels (Alijze), 317.
Scaels (Pieter), 317.
Scale (Jan), 187.
Sceepmaker (Lauwereis de), 67.
Scelden Daneel van der), sche
pene, 17.
Scelfhout (Bertel . schepene, 45.
Scelfhout (kinderen), 40.
Scelps (Lijsbette , 290.
Scepmaker (Bertel). 117.
Schaepdrijver (Gijsbrecht de). 224.
Schaepdrijver Joanna de), 333.
Scheepmakerij te Dendermonde,
67Schelden (Gillis van der) am
man, 24. 28.
Schelfhout (Christiaan), 333.
Schepers^at, te St.-Gillis, 222.
Schermere (Marten de), 144, 145.
Schilderijen (gilt van), 240.
S c h u r e n b e k e ( \ \ ' i11e m ) , 1 .
Scoef (Wouter), 3o8.
Scole (Cornelis), 92.
Scoirman (Jan), 1 1.
Scoorman (Cornelis), 94,102, 106.

Scoorman

(Michiel) , 95 , 101 ,

127.

Scots (Cornelia), 180.
S c o u t e e t e n ( C o r n e l i s ) , 95.
Schouteeten (Joos), 188.
Scouteneeren (Geertrui t'), 56.
Screneels (Margriet), 321.
Scriec (de), te Lebbeke, 290.
Scrivaels (Gillis), 176.
Scrinemakers (Margriete), 176.
Scrynmakers 'Jan), 42.
Schryver (Margriete de), 321.
Seghers (Pieten. 295.
Serarens (Hendrik , 176.
Sermans (Geertrui t'), 2 y 7 .
Serpieters (Amelberga>, 26
Serpieters (Katelijne), 26.
Serrarens (Anna), 333.
S e r t e g h e m ( E l i s a b e t h 1'), meeste
res. 58.
Serwoutersvelt, 3o6.
Seven (Catharina van), 333.
Sivendonck (Catharina van), 334.
Slabbaert (Gozewijn), 24.
Smachtenaer (de), bosch , 112,
113.
Smachtyaen (de), 320.
Smakers (Margareta), 112, 113.
Smalants (Joos), 154.
Smeest (Katelijne t'), 3o5.

—
Smeets (Nicaas), 2 9 1 .
Smet (Christiaan de), 136.
Smel (Elisabeth de), 2 7 5 ,
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276,

277, 278.

Smet (Joos), 223.
Smet (Katelijne de), 1 35.
Smet (Michielde), 1 2 8 .
Smets (Catharina), i3o.
Smolsheve, 313.
Smoors (Elisabeth), 2 4 6 .
Sneeuwaters (Anna) , 2 2 8 , 2 3 o ,
235, 236.
Soudeniers (Gillis), 2 9 7 .
Soeykins (Pauwel), 1 79.
Souvveniers (Gillis), 1 2 9 , 2 9 0 .
Souweniers (weduwe), 1 2 9 .
Souwers (Marie t'), i3o, 2 9 1 .
Soys (Clara), 119.
Soys (Jan), 164.
Soeys (Willem', 317.
Spanoghe (Carolina), 334.
Spanoghe (Cornelis), 2 4 6 .
Spanoghe (Goesen), 1 4 6 .
Spanoghe (Jan), 2 4 6 .
Spanoghe (Joanna-Maria), 334.
Spanoghe (Pieter), priester, 1 9 .
Spanoghe (Wouter), 1 9 .
Spanoechs (Jan), 3i2.
Spanouchs (Chrispiana), 2 9 0 .
Spans (Mayken), 2 1 9 .
Specht (Pauwel van der), 2 0 8 .
Speliers (A.), 283.
Spellevelt, 2 8 .
Sperre (Jacob), 2 8 9 .
Spierinc (Daneel). 9 1 , 3o5.
Spillaert (Antoon), 134.
Spinoy (Catharina), 335.
Spissens (Izabella), 334.
Sport (Katelijne van der), 321.
Sportdriesch, te Oordegem, 112,
121.
Spot (Zeger), 1 54.
Sproet (Egidius de), 1 6 .
Staenvliet (Hendrik van), 1 7 6 .

—

Statuten van 't Begijnhof, 195.
2 2 5 , 2 5 5 . 281.
Steeman (Cornelis), 2 0 8 .
Steenbeke (Jan van) , amman,
67.

Steenvliet (Hendrik van), 143,
173, 176.
Steghen (Jan van), 1 8 8 . 1 9 0 , 3 2 9 .
Steghen (Joanna van), 2 0 8 , 2 1 0 ,
329. 333.
Steken (Pauwel van), 223.
Stercx (Neel), 4 6 .
Sterke (Mathijs de) , schepene,
44.

Sterrinc (Jan), 2 9 7 .
Sterrinc (Joos;, 9 0 , 1 0 2 , 1 0 6 , 1 14,
128, 131, 320.
Sterrinc (Pieter), 2 9 8 .
Stevens (Joos), 1 9 0 .
Stickere (Jan de), priester, n ,
92, 93, 94, 96, 99, 102, 106,
1 0 7 , 1 2 0 , 1 2 8 , 3oi, 316.
Stickers-couvent, 1 0 6 , III ,3 O 8,

309.
Stoet (de), te Baardegem, 253.
Stoet (Margriete van der), 2 9 2 .
Stoutijn (Egidius), 37.
Stoutijn (Gillis), schepene, 2 4 .
Strate (Michiel van der), i3.
Streke (de;, te Baasrode, 2 4 b .
Strijckere (Jan), i3o.
Strijken (Katelijne t') 2 9 4 .
Stripen (Margriete van!, 2 9 2 .
Stroedeckers (Jan), 153, 154.
Stroeijelant. meersch, 3 12.
Stroeyemeersch, 3i 1.
Strooper (Joos de), 263.
Struwen (Katelijne). 175.
Struwen (Marie t'), 3o6.
Struwenstede, te St.-Gillis, 174.
Stuere (Jan), 4 7 .
Swanenardt (Daneel), 6 7 .
Swaervelde (Gillis van), 2 6 2 .
Swiveke (Jan van), 88.

—
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T.

Tacoen (Willem) , 91 , 9 2 , 9 4 ,
181.
Teens (Lauwer), 138.
Temmerman (Gillis), 1 7 8 .
Temmerman (Pieter), 2 8 9 .
Terreoponte (Jan de), 1 4 .
Thore (Hendrik de), 1 7 .
Tienen, 2 4 7 .

Tollenaere (J. de), 259.
Toms (Antoon), 125.
Torrenbosch, 31 3.
Tors (Leene), 123.
Toux (Geertrui), 73.
Triest (Antoon), bisschop, 23o,
246, 247, 255.

Tserraes (Egidius), 43.

U.

Uitbergen, 1.
Uytten Eechoute (Jan), 323.
Uuten Eechoute (Karei), 1 8 9 .

Utenswane (Philip), 93.
Uterswane (Triestram), 7 9 .
Uuter Gheleyen (Lijsbettei, 324.

V.

Vaders-couvent, 2 7 9 .
Vaedt (Jan van der), pastoor, 329.
Valcke (Pieter), 2 0 9 .
Valk (de), huis, 142, 143.
Vare (Jan), 140.
Varenberghe (Hector van), 1 7 0 ,
171.

Varenberghe (Jan van), 137, 2 9 0 .
Varenberghe (Joanna van), mees
teres, 154, 1 7 6 , 1 7 8 , 324, 325,
326.
Varent (G. van der), 283.
Varent (Hilduard van der), 255.
Varent (Robrecht van der), 1 7 , 1 8 ,
'9
Veld (hooge), te Lebbeke, 1 2 7 .
Veld te Velde, te Lebbeke, 95, 9 6 ,
127.

Velde (Anna van de), 2 1 9 .
Velde (Daneel van de), schepene,
122.

Veldeman (Jan), 183, 1 9 0 .
Veldeman (Joos), 183, 190.

Veldeman (Maria), 1 9 0 .
Veldeman (Pieter), 183, 1 9 0 .
Velder (Joanna de), 333.
Veranneman (Adolf), 243, 245.
Verbraecken (Andries), 2 8 0 .
Vereecken (Catharina), 333.
Vergauwen (Barbara), 334.
Vergauwen (Cornelis), 334Vergauwen (Pieter-.lacob), kape
laan, 334.
Verhaevert (Anna), 2 1 9 .
Verhavert (Lucas), 254.
Verherbrugghe (Catharina-Joanna), 334.
Verheyrstraten (Daneel). 253.
Verhofstadt (Geertrui), 173, 1 7 4 .
Verhulst (Catharina), 333.
Verloops (Katelijne), 34.
Vermeere (Catharina), 2 2 9 .
Vermeere (Gillis), 2 2 1 .
Vermeere (Jan), 254.
Vermeire (Catharina), meesteres,
243, 245, 252, 257, 258-6O.
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Verpletsen (Catharina), 2 2 7 , 2 2 8 ,

Vochelt (de), 154.
Voet (Gillis), de verwer, 18.
Vogheleere (Christina de), 93, 9 4 ,

243, 245, 252.

Verpletsen (Jan), 2 6 0 .
Verpletsen (Joanna) , 2 6 5 , 2 6 9 ,

99, 102, 109, 112, 114, 315.

Vogheleeren (Hildeward), 123.
Vogheleere (Jan de), 90.
Volckericx (Amelberga), 1 6 9 , 326,
328.
Volckerick (Joozijne-Maria), 335.
Volekin (Bertelmeus), 180, 181.
Vondelen (de), te Lebbeke, 2 1 2 .
Vorst (de), 8 0 .
Vos (Andries de), 1 1 9 .
Vos (Christiaen de), 280.
Vos (Jan de), 139, 1 4 0 .
Vosch (Katelijne), 327.
V o s s esteert (de), huis, 2 9 5 , 304.
Vrancx (Jan), 181.
Vriezenbrug, i3o.'

270.

Verpletsen (Theodoor), 265.
Verrebrouc (Gillis), 2 q 3.
Verrijst (Pauwel), 2 1 2 .
Verscelden (Pieter), 321.
Verschuere (Margriete), 323.
Vestingen van Dendermonde, 41,
217.

Vilain (Joanna), 333.
Villegas (D.-E.-M. de), 2 6 9 .
Vischput, te Appels, 117, 190.
Visscher (Daneel de), 3oo.
Vlassenbroek, 246.
Vlassenbroek (kerk van), 1 6 2 .
Vlaminck (A. de), 4 .

W.

Wachelghem, 8 0 .
Wachelghem (Jan van), priester,
3 1 2 , 313.
Wachelghem (Katelijne van). 312.
Wachelghem (Margriete van),
131, 312.
Wachter (Gillis de), 2 9 7 .
Waelberch (Michiel), 297.
Waelberch (Pieter), 2 9 7 .
Wauman (Catharina), 334.
Wauman (Elisabeth), 334.
Wauman (Marie-Jakelijne), 335.
Wauman (Maria-Theresia), 335.
Wauters (Gillis), 2 6 4 .
Wauters (Joos), 2 8 0
Wauters (Lieven), 113.
Wauvve (Amelberga van), 333.
Weerde (Jan van den). 9 1 .

Wesemale (Laurens van). 32.
Westacker (de), te Hamme, 3o2.
Wichelen. 1 3o, 131, 3 0 9 , 318 .
Wieze, 1 2 8 .
Wildeman (de), huis op de Groote
Markt, 1 8 9 .
Willem, bisschop van Kamerijk,
6, 7.

Windmolen op 't Akkerveld, 63.
Wolf (Hendrik de), 151 , 152,
262.

Wouman (Joanna). 334.
Wouters (Jan). i53, 154, 155.
Wouters (Lieven), 321.
Wyngaerde (Gillis van den) ,
meier, 151, 1 53, 157.
Wyngaerde (Jan van der), 1 2 9 .
Wyns (Joanna), 333.

—
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Y.

Yolenten (Willem ver), schepene,

Ydiers (Katelijne), 58.
Ymscote (Daneel van), 3oo.
Ynghels (Griele), 3r8.

. '.7^ diers (Jan, Pieter, Simoen, Bea
trix , Katelijne , Elisabeth en
Margareta), 58.

Z.

Zappen (Margriete van der), 112.
Zeebrouc (Daneel van), 38.
Zeghers (Jacob), 307.
Z c g h e r s ( J a n ) , 91.
Z e l e , 1 3 o , 3 0 4 , 307.
Zickele (de), brouwerij, 125.
Zikele (Joes van), 319.
Z o m e r d e e l ( h e t 1. 3 1 6 .
Zomerghem
(Margareta
van) ,
1 3.
Zomerghem (Philip van), :3.

Zonne (de), huis, 265.
Z o u w e n i e r s ( D a n e e l ' , 304.
Zwanenaerdt (Jan), 116.
Zwanenaerdt (Joost, 117.
Zwanenaert (Jan), 129.
Zwieveke (Jan van), schepene, 67.
Zwijnken (het), huis, 177.
Zwijveke, 79, 141, 173, 190, 208,
310.
Zwijveke (Wouter van1, amman,
25.

WOORDENLIJST '.

Alme, 93, halme, stroohalm. De
overgaaf of het wegwerpen van
eenen stroohalm was een deizinnebeelden van den afstand
en de overdracht eens eigendoms (STALLAERT, Glossarium
van verouderde rechtstermen,
bl. 55o).
Andach, 18, de achtste dag na
een kerkelijk feest, de laatste
dag der octaaf.
Arffelike, 112, erfelijke.
Ascentioensdag, 296, van 't Fr.
ascension, hemelvaartdag.
Aysemente, 61, gepastheid, ge
rieflijkheid , Fr. convenance ,
aisance, commodité.
Bachten, 107, achter, thans nog
alleen in West-Vlaanderen ge
bruikt.
Barringhe, io3. berringe, herninge, van bernen, branden,
brandstof.
Bedstadt, 202, bedstede.
Bergen en dalen , 1 55 . land
bebouwen, al de verrichtingen
des landbouws erop uitoefenen,
er den vollen eigendom en hel
genot van hebben (STALLAERT).

i

Berespen, 198, berispen.
Bet, 22, bat, beter.
Bladinghe, 41, vruchtgebruik.
Boenre, 40, bunder.
Borre, 200, borne, water.
Bruwers, 73, brouwers.
Calaenge, 60, calangie, vorde
ring, eisch, aanspraak.
Calieren, 2o5. collieren, kolliere
(KlLIAAN), halsdoek, halskraag.
Camerlijnckghelt , 239 , zeker
recht, te betalen aan den ka
merling van eenen leenheer, of
aan dezen laatste zelf, door den
getrouwheidseed afleggenden
leenman, Fr. droit de chambellage.
Cavillatien, 71, van 't Fr. cavillation, sluwheid, haarkloverij.
Clergien, 71, geestelijke rechten.
Coegars, 26, koegras, Dendermondsche landmaat, een half
dagwand weiland, in 't Lat.
pascuum.
Coelochten, 67, koelochting.
Coemanscepe, 51, koopverdrag,
Fr. marché.
Coerenhuus , 70 . koornhuis.
Het Koornhuis van Dender-

In deze lijst zijn slechts die woorden opgenomen, welke geacht worden voor den gewonen lezer
onverstaanbaar te zijn. De cijfers duiden de bladzijden aan.
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monde stond op den hoek van
de Koornmarkt en de Toren
straat. tegenover de St.-Jans
kapel.
Commere, 85, last. schuld.
Constrancie, 78, Fr. contrainte,
bedwang.
Constringieren, j\ . Fr,, contraindre, bedwingen.
Core, 25, keure.
Dade, 40, dede.
Daghe, 66, dagvaarding.
Doe, 22, toen.
Dorewaerder, 17, deurwaarder.
Draperie, 70, lakenweverij, het
ambacht der lakenwevers.
Drapiers, 69, lakenwevers.
Ettinge , 40 , weide, Fr. pré,

paturage.
Fermerie, 29 , Fr. infirmerie,
ziekhuis.
Fornieren , 233, Fr. fournir,
opbrengen.
Gauderen, 222. Lat. gaudere,
verblijden, doch hier in den zin
van genieten.
Ghebrake, 18, ontbrak.
Gheloeft, 40, beloofd.
Ghedeel, 5o, gedeelte.
Gheminden, 22, beminden.
Ghenachten (wettelijke) , 45 .
rechtsdag, rechtszitting, ding
dag. wettelijke tijdruimte, Fr.

délai légal.
Ghereeke (te), 58, in goed orde,
in goed onderhoud.
Ghestade, 29, gestadig.
Ghescoert, 73, gescheurd.
Gheselnede, 21, gezellin, echtgenoote, gade, gemalin.
Ghewillekuert, 18, beraamd,
besloten, overeengekomen.
Goeden, 97, erven, Lat. trans-

cribere, transferre, transmittere alicui haereditatem, investire in possessionem bonorum
(KlUAANi , wettelijk in bezit
stellen van een roerend goed.

—

Goensdag, 20, woensdag.
Halster, 29. graanmaat, inhou
dende 4 vaten.
Harve, 113, erve.
Helftscheede, 56, de helft, de
gescheidene helft.
Heyninghe, 58, beheining, af
sluiting.
Hoerne, 318 behooren.
Huepene, 87, opene.
Impetracie, 77, van 't Lat. impetratio. verkrijging, verwer
ving. bekoming.
Kerstinhede , 22, christenheid,
kerkelijk gebied.
Lauderen. 7 van 'r Lat. laudare,
loven, prijzen, goedkeuren.
Maenre. 44, maner, maanheer,
maander, ambtenaar , die de
schepenen maande om recht te
doen.
Mer. 33o, maar.
Mandate, 3 2 9 . voetwassching op
den Witten Donderdag.
Maesschap, 2 4 5 , maagschap.
Mesuse, 81, misbruik.
Mesvueren , n3 , misvoeren ,
misdoen.
Mire, 29, mijnen.
Mite. 5 4 , koperen munt, geslagen
onder de regeering van Philip
den Goede, het i2 e van een
groot.
Munimenten, 226, bewijsstuk
ken.
Musselken, 241, benaming van
een mortierken.
Momboor, 2 9 , Lat. patronus,
defensor, tutor , voogd.
Neerenstelic, 3o, nederig.
Nutscap, m 3, voordeel, nuttig
heid.
Nuwen hoefs, 26, nieuw (be
gijn jhof.
Noten ende ploten, 155, benoten, bebouwen, beploegen, Fr.

exploiter.
Oecisoen, 29, Fr. occasion, ge-
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legenheid, reden , aanleiding,
voorwendsel.
Oere, 29. hoor, erfgenaam.
Onghecalengiert, 47, onbena
derd. waar geene naasting, Fr.
retrait, op gelegd is.
Onlede. 60, hindernis
Onste. 29, jonste.
Onthuuten, 47, ontdoen, afstand
doen van een eigendom.
Ontplechten, 102, ontplichten,
benuttigen, bediichten, Fr. exploiter.
Orbore. 58, nut, voordeel.
Ontvromen, 81 , de vruchten,
voordeelen, baten van iets pluk
ken of innen.
Orconscepe, 18, getuigenis.
Osset, 2o3. orsette, zeker weef
sel, gewoonlijk gebruikt voor
kerksieraden.
Parensise. 20, parisis, benaming
eener munt, eertijds geslagen te
Parijs. Een pond parisis gold
eenen halven gulden , of 10
Brabantsche stuivers, f. 0.90.7.
20 schelen, of schellingen, doen
de ieder iets boven de 4 1/2
centimen, maakten een pond
uit. De schelling was verdeeld
in 1 2 deniers.
Pensoer, 26, bij K l L I A A N pen
sier, Lat. dispensator, mom
boor. verzorger, voogd, proviseerder.
Pijnen, 56, pogen.
Platijnen. 202. patijnen, houten
schoeisels, holleblokken. Lat.
CJIO, baxea, calceus ligneus,
calopodium (KlLlAANi.
Pitanchen, 5 4 . Fr. pitancc, por
tie, toespijs.
Ploten, 81. —- Zie : Noten.
Poert, 25. poort, stad.
Prochiaen , 46, bedienaar der
parochie, pastoor.
Provene, 184, prebende, geeste
lijke inkomst.

Precarien, 231, bede, vergun
ning.
Relief, 239, verhef, leenvernef.
Roboracien, 143, bekrachtiging.
Sauldoyers, 138, soldaten, be
zoldigde krijgslieden.
Scoelscat, 40, scolscat, hoofdstoel, beste meubel, doodschuld.
Schoffiericheyt . 1 9 9 , bij K l 
LIAAN : opprobrium, injuria,
dedecus, oneer, schande, vlek.
Schote ende lote, 233, schat
ting, belasting, Fr. contributions et tailles.
Selen, 40, zullen.
Servoere, 68, van 't Fr. réser
voir, Lat. seclusoriumpiscuum.
bergplaats ?
Starfcoop, g5, sterfkoop, recht
geheven op een eigendom bij
sterfgeval
Starfman, 88, sterfman, sterfe
lijke man, Fr. homme vivant
et mourant , benaming van
dengene. die in het leenrecht
een klooster of ander geestelijk
gesticht vertegenwoordigde.
Suwaert, 311, zuidwaarts.
Tgoent, io5, hetgene.
Theere, 71, onkosten, Fr. impenses.
Toet. 67, tot.
Tseynse, 63, te cijnze.
Tsaertre, 59, charter, zegelbrief.
Tornois, 18, tournois, benaming
eener munt, geslagen te Tours.
Transcrifte, 70. afschrift.
Tweeste, 198, tweede.
Vaetsaet, 44, Dendermondsche
landmaat, de helft van een dagwand. of 5o roeden.
Verboert, 40, verbeurd.
Verreeken, verreycken, synoniem
van ghereeken. zich iets toeei
genen ; bij KlLIAAN : den pand
verreycken, instare ut sibi addicatur fundus obligatus.
Verclaersene, 61, verklaring.

—
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Veertel, 220 , viertale , zekere
graanmaat, het vierde van een
hoed, of, volgens WARNKCEN'IG, 43 liters.
Verghiften, 46, begiftigen.
Verkint, 44, verkend.
Vermeten, 56, aanmatigen, zich
iets toeeigenen. Lat. arrogare.

Vernoucht, 65, vergenoegd.
Vermeersinghe, 5o, vermeerde
ring.

Verteghen, vertijen, 78, verthien , 83, kwijtschelden, af
staan, Lat. remittere, cedere.

Verwatenesse, 200, het Fr. in-

t er dit of excommiinication ,
kerkban.

Verwinnen, 07, verwerven.
Virtute, 69, van 't Lat. virtus,
kracht.

—

Vorders, 102, voorouders, voor
zaten.
Vulboden , 47 , de wettelijke
pleegvormen verricht zijnde.

Vromen ende ontvromen, 155,
benoten, beploegen, bezaaien,
beplanten, oogsten (DE BO).
Wandelcoop , 89 , overgangs
recht bij den verkoop eens
eigendoms.
Wedersegghen , 46, tegenzeggen. tegenspraak.
Weerlicke, 200, wereldlijke.
Wijsdoeme, 24, wijsdom, rech
terlijke uitspraak.
Werften, 69, gedeelten.
Yemene, 46, iemand
Yewerincx. 61, ievers, ergens.
Ynnen, 55, innen.
Zelen, 25, zullen.

DRUKFEILEN.
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' voeg achter verwinnen eene komma.
(
voeg achter calieren eene komma.
lees schuyze, in plaats van schuyne.
vul het opengelatene aan door ensamblement.

261"
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lees ende, in plaats van enije.

»

aA.
adiuvicem.
concordanles.

detotiis
»
devotus.
Maechlem
Maechtem,
pviseur (proviseur) in plaats van puisent (?)
vertheghen ende verthijen. in plaats van tercheghen
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