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betreft, dezelve heeft veele jaren lang toebe
hoort aan de Graven van Maflaing, uit het Ge
flacht van Jauffe, 't welk tot nn toe in het bezit 
daarvan is. 

Ik gaanogmaals, Kortheids-halve, de Rechts· 
gebieden van Munks-Swalmen , Op-Brakele, 
Sententelins, Volkeghem , W eldene , Voorde, 
Wileghem, Dender-Windeken, Salardighem, 
Meldene, K warmont, Marke, Nukerke, Sul
feke, en Etichove, ililzwygens voorby, en 
z~ ten opzichte van de volgende insgelyks wei
mg zeggen. 

Heerlykbeid van Pol/aar. 

In I 4+f. was' Boudewyn de Vos , Groot· 
Baljuw van Gendt, wiens Geilacht tot den hui
digen dag zeer veel uitmuntende Mannen 
voortgebragt heeft , Eigenaar van deze Heer· 
Jykheid. 

Heerlykbcid van Viane. 

Efpinoy geeft aan Viane niet alleenlyk den 
Naam van V rye Heerlykheid, maar ook van 
Graaffchap , en hy zegt, dat men zulks uit de 
oude Opene Brieven bewyzen kan. Men ziet 
(zegt hy) onder anderen een Brief waarby Go
de vaart Graaf van Viane, Philips, zyn Zoon, 
in 1 :.99. de Stad Ninove met de Heerlykheid 
van Herlinkhove en l1et gene daarvan afhing, 
aan Guy, Graaf van Vlaandre verkocht, welke 
plaatzen de laatftgemelde Graaf vervolgens aan 
zy!len Zoon Hendrik, Graaf van Loo, op
droeg. 

Heerlykbeid van Brakele. 

Men noemt deze Plaats gemeenelyk Neder
Brakele. Zommige willen, dat Bracl1ant den 
Naam van deze Plaats, en Braband zynen Naam 
van Brac~ant gekreegen hebben; zynde onder 
andere Lmdanus, en Waasberge mede van dit 
gevoelen, waarby ik my niet ongaarn voege. 

Onder de voortreffelyke Mannen welke dit 
D?rp vo_ortgebragt h~eft , ontmoete ik Jcr:.:
mtas DrlVere, een rutmuntend Leeraar in de 
~eneesktm~e op de Hooge fd10ol te Leuve , 
d1e verfche1de Geleerde Werken over Hippo
crates, Galenus , Celfhs , en andere in het 
Licht gegeven heeft. Hy is in 1 5 H· gefior
ven , en te Leuve in St. Peters-Kerk becra· 

1"J ven. 

Heerlykeid van Berchem. 

beze HeerJykheid is omtrent eene hal \Te myl 
van Oudenaarde, op de Schelde gelegen, en 
heeft veele jaren lang toebehoort aan het Ge
flacht van Gavere, bygenaamt van Schooriffe, 
hebbende de Heer Gerard van Gavere van Schoo
riffe, oudfte Zoon van Arnoud den vierden van 
dien Naam en Heer van Schooriffe, dezelve ne
vens de Heerlykheid van Morkomt in Vrank
ryk, bezeten, doch naderhand isze aan den 
Graaf van Boffuut vervallen. 

Uit deze Heerlykheid was geboortig Arnoud 
Laurens een uitmuntend Dichtkundige, gelyk 
uit de onderfcheide Geleerde Werken, door 
hem in 't Licht gegeven, blykt; alsmede. 

Joan Cheesdal, d1e insgelyks verfcheide uit
muntende Gedichten geîchreeven heeft. 

B E S C H R Y V I N G D E R S T A D G E E R T S B E R G E. 

ONder de zaaken welke Jè Gedachtenis der 
Prinfen in deze Werreld vereeuwigen, en 

hunne Naaroen onfierffelyk rnaaken, mag het 
bouwen van Steden met recht als eene der voor
naarofte aangemerkt worden. In die zaak heeft 
de kloekmoedige Boudewyn van Berge, dus 
door onze Voorouderen genaamt naar het Graaf
fehap het welk hy mede ten Huwelyk gekree
gen had, niet mmder dan andere Prinfen van 
Vlaandre, uitgeblonken. Na dat hy den Oor
log moede was geworden, en den Vrcede vcr
kreegcn had, was het zyne voornaamfte zorg 
de Grenzen van Vlaandre te befchermen en uit 
te breiden. 

By den zamenloop der Paal en van Braband, 
Vlaandre , en Henegouwe was voormaals op 
den Oever der Dender in een bequaame Oord 
gelegen het V ry Adelyk Goed Hunneghem, 
betekende , gelyk uit den klank van dit Woord 
blykt, de w ooning der Hunnen, die in aloude 
tyden uit haat tegen het Chtifien Geloof,eenen 
inval hier te Lande gedaan, en aan den Voet 
des ouden Bergs een Kafteel * gefiicht hadd~n , 
uit het welk zy dagelyks het platte Land aflie
pen, en, na hunnen woeften inborfi: , alles te 
vuur en te zwaard verwoeftten. Van deze 

heeft Runninghem, even als Gotteghem, nu 
Sotteghem, van de Gotten , en diergelyk foort 
van Volk, haaren Naam gekreegen. 

Dien Naam heeft Hunneghem behouden tot 
aan het jaar 1068. wanneer GraafBoudewyn dit 
Adelyk goed van Gerard, een voornaam man, 
doch wiens Geilacht tot mt toe onbckent geblee
ven is, kocht, cu het na den Naam van den 
V erkooper, en van den Berg op welken het 
gelegen was , Geertsbergc of Gerardsberge 
noemde. 

Deze Naams-Verandering komt overeen met 
het gene Boude\V-yn, Keizer van Konfiantino
pele, en Graaf van Vlaandre en Henegouwe in 
uen Open-Brief, waarin van den Oorfprong, 
voortgang, en V ryheden vap die Stad gefproo
ken word, meld, en het ~al derhalven niet 
quaalyk voegen dien Brief van woord tot woord 
hier in telafTen , luidende dezelve, als 'Volgt. 

" Ik Boudewyn , Graaf van Vlaandre en 
" Henegouwe, maake aan een yder bekent, 
" dat onze Voorzaat Boudewyn , Graaf van 
" Vlaandre en Henegouwe, zeker Vryadelyk 
~, goed in het Kerfpel van Hunneghem, van 
" zekeren Gerard, een Man van een groot ge
" zag, gekocht, en die Plaats vcrkooren hecfr: 

" om'er 

t Op die plutl woonen nu de Kanneliter Monniken , en men ziet nog eenige overblyfzela nn dat Kafiecl. 
ook, dat de oude Kafi~lcinc:n van Gcert1bc:rgc, aldaar insgelylu hun verblyf &;ehoudc:n hc:bbc:n. 

Zommige mcenen 
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,, om,er eène Stad te ftichten, welke hy na den 
" voornoemden Gerard, Geranrtsbergc noem
,, de. Doch ziende'· dat ~~~t voorfz g_oed wc
" gens zyn klein beJtek met kontic tutleveren 
" al !let gene tot het bouwen van eene Stud 
" vereifcht wicrd, heeft hy een gedeelte van 
" het zelve aan den Heer van Boulaarc tot een 
" Leen opgedragen, onder voorwaarde nog
'' thans, dat de Heer van Boulaare uit hét wa
" ter en de weiden aan die van Geertsoerge 
" zoude verfcha.ffen het gene zy noodig moch
" ten hebben. >~* De Heer van Boulaarc heeft , 
" d~tn uit erkentenis voor het gemelde Leen aan 
" Graaf Boudewyn, ten behoeve van de Geerts
" bergers toegeftaan de plaatzen van Bufimont, 
" en Kortelake, zoo als h y deze! ve bezat, als
" mede de Wei de , van de Brug van Op-Bra
" kele af, tot aan Hunighem, van de Dender 
" tot aan de Zaailanden, en van flerJèbeke tot 
" in de Dender. Ook heeft hy ~an hen toe
" gellaan de geheele Weide van het Kafteel 
" van Boulaare af tot aan Grimighem. Daar en
" boven heeft hy vergunt, dat de Geertsber
" gers al het Water en de Beemden , welke 
" zyne luiden gebruikten , met hen in het ge
" meen gebruiken zouden. InsgeJyks heeft de 
" gemelde Graaf het Bofch van Raafpa~e aan 
" de Geertsbergers vereert ; doch deze hebben 
" het naderhand vrywillig en met algeroeene 
" toe!lemming aan mynen Vader Boudewyn, 
" Graaf van Vlaandre en Henegouwe, en 
" Markgraaf van Name, wedergegeven, en 
" uit erkentenis van dien heeft de gemelde 
" Graaf aan de Ingezetenen van Geertsberge de 
" Helft van de Halle in volkomen eigendom; 
,, en voor altoos , gefchonken. Boudewyn 
" dez.e dingen dus befchikt hebbende, en over
" weegende, dat 'de gemelde Stad, die op, de 
" grenzen van Vlaandre , Henegouwe, en 
" Brabant gelegen was, niet veele lnwoonders 
" zoude krygen, ten zy hy aan dezelve groote 
" V oorrechten en V rydommen verleende, deed 
" hy de Baanderheeren van Vlaandre, Hene
,, gouwe en Braband z.amenkomen , maak
" te met hunne toeftemming en Raad de nodi
" ge fchikkingcn, en gaf aan die van Geerts
" berge de volgende Vrydommen, welke de 
" gemelde Baanderheeren onder Eede beloofden 
" altoos te zullen onderhouden. " 

" I. Zoo dra iemand eenige Erffenis in de 
" Stad Geertsbcrge verkreegen heeft, z.al hy, 
" indien h y de Stads-Wetten volgens het Oor
" deel der Schepenen onderhoud , vry zyn, 
" van wat ftaat hy ook zoude moogen wee
" zen. " 

" :::. Hy kan, zoo hy wil, de Stad verlaten, 
" mits hy aan het bedon~ene voldoet, en zyne 
" Schulden betaalt. " 

" 3· Niemand z.al tegen wil gedwongen moo
" gen worden zich in een twcègevccht te bege
" ven, of het Oordeel van V uur en Water te 
" ond(;rgaan. 

" + Geen Leek z.al over een V erfchil met 
" een ander Leek, voor den Deeken of Bif
" fchop, het zy wegens een fchuld, verdrag 
" of Ertfenis gedagvaart moogen worden, zo; 
" lang als hy voor het Gerechts-Hof der Sche-

" penen verfchynen wil; doch ten opzichte 
" van zaaken welke het Kerkelyk Recht betref~ 
" fen als, by Voorbeeld, in geval van Trouw
" Beloften, Huwelyk, en diergclyke , tnoct 
" hy het GeeJi:elyk Recht erkennen. " 

" 5. Zoo iemand geen Erfgenaam heeft, 
" mag hy zyne goederen en Er.ffenis vryelyk 
" aan de Kerken, of aan de Armen tot een 
" Aalmoes geeven. " 

" 6. Indien een Kind , uit een Wettig Ilu
~ welyk gebooren zynde, ten eerften komt te 
" fterven, zal de Erffen is en het Geld, zoo de 
" Vader of de Moeder mogt overlyden, aan 
" den levenden toegeweezen worden." 

" 7· Indien de Zoonen of Dochters eene 
" Erffenis , of Geld van hunne Ouders hebben 
" gekreegen, zal, een van de Ouders komen~ 
" ae te fterven' indien zy willen fcheiden en 
" deelen, het gene zy te vooren gekreegen 
" hebben, in den gemeenen Bocdel worden 
,, gebragt. " 

" 8. Zoo iemand zyne fchuld aan een In
~' woonder niet wil betalen, zal hy, indien 
" zulks aan de Schepenen bekent gemaakt word, 
" met hulp en 't Gezag van den Graaf daartoe 
" worden gedwongen. " 

" 9· Indien de Schepenen rover eenige zaak 
,, in twyffel zyn, zullen zy de Schepenen van 
" Gendt om raad vraagen: Doch de Schepenen 
" zullen dezelfde Wetten en Inftellingen , wel
" ke zy tot nu toe onderhouden hebben, voor
" taan insgelyks nakomen. ,, 

" 1 o. Indien iemand een en anderen heeft 
" gedood, of verminkt, zal h y Hoofd voor 
" Hoofd, en Lid voor Lid, geeven, ten zy 
" hy zulks gedaan heeft om zyn lyf te ber~ 
" gen. " 

" 1 1. Indien iemand een en anderen geilagen, 
" of gell:oten, of op de aarde geworpen , of 
" by de Haairen getrokken heeft, zal hy aan den 
" Graaf zefiig Schellingen , en , indien zulks 
" op een Maandag gcfchled is, zes Ponden be
" talen. " 

" 12. Indien iemand een Schepen, of een 
" Huifman die in den dienft van den Graaf is, 
" heeft gefcholden , zal hy zeftig Schellingen, 
" of, wo het op een Maandag gebeurt is, fes 
" Ponden betalen. " 

" Op dat nu deze Voorrechten en Vrydom
" men, welke onze V oorzaten met de grootfte 
" befcheidenheid vaftgefteld , en door Philips 
" den Doorluchtig-en Graaf van Vlaandre, en 
" van VermandalS beveiligt zyn, voor altoos 
" in haare kracht zouden moogen blyven , heb
" ben wy deze tegenwoordige met ons Zegel, 
" en de onderteekening van Getuigen ge
" ftcrkt. 

Geertaberge is dan m Io68. door Boudewyn 
van .Berge Graaf van Vlaandre en Henegouwe, 
gellicht, en heeft van den zelven, ~elyk uit 
den inhoud van den voorn. ouden Bnefblykt, 
de gedaante van eene Stad , nevens haare Voor
rechten en Vrydommen gekreegen. In I 190. 
wierden die Voorrechten door Philips van El
fas, Graaf van Vlaandre beveftigt, en eenigo 
andere daarby gevoegt. Het zelfde deeden 
Boudewyn van Konftantinopele , Graaf van 

Vlaan
•an• !!1t:TU1 it ~~ykt' ~~tbde ln&ezetcnc:n van Gccrt~berec het .rurhtr;eb111ik van de Landttreek van Boularc zoo wel all de Bowoondcn 

""'" vc aonncu "" ben. 
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Vlaandre in 1100. , en zyn Kleinzoon Guy 
Graaf van Vlaandre, en Markgraaf van Name, 
in 1 17 +· waarby de laatftgemelde nog voegde, 
dat de Geertsbergers het Ampt van Stads-Ge
heim-Schryver vryelyk zouden moogen bege
ven, en dat de Burgers binnen de Stad en het 
Schependom gelyk men hc"t noemt, tot hunne 
befcherming allerlei Wapenen zouden konnen 
draagen, zonder dat zy defwegen eenige Boe
te zouden verbeuren, of door iemand gemoeit 
rnaogen worden. Daarenboven bevrydde J1y 
hen van de Macht welke de Leenmannen van 
het Leenhofnn Aalft over hen hadden. 

De Stad is in een zeer vermaakelyken, ge
rnakkelyken, en bek\vaamen Oord gelegen, 
hebbende ten Zuiden en Noorden de Weiden 
en Beemden, \V elke de Burgers ten deele in 
J1et gemeen met de Bewoonders gebruiken , en 
ten deele zich alleen toeëigcnen; ten Oofien, 
voorby den Ouden Berg, zeer fchaduwryke 
en groote BolTellen, gelyk als Raafpalje, Ar
denn e , en Hinnenbofch , welke allerhande 
Hout uitleveren , en ten W eften zeer vrucht
baare Bouwlanden , welke alle foorten van 
Graan, Moeskruiden, en Wauwe (zynde een 
Kruid 't welk de V en\-· ers gebruiken, doch 
van 't zdve zal in 't vervolg wydloopiger ge
fprookcn worden) voortbrengen, alsmede zeer 
veele Boomgaarden, Tuinen, en al 't gene ee
ne Stad aan~enaam rnaaken kan. 

Met recht vcrdeelt Gmmay de Stad in twee 
Wyken te weten, in de Boven-en Beneden
Stad, welke door de Rivier, die midden door 
dezelve heen vloeit van elkander gefcheiden 
\vorden. Beide deze Steden zyn door fterke 
Muuren omringt, of felwon dezelve tegenwoor
dig niet zeer noodig zyn, mits de beproefde 
getrouwheid der Ingezetenen aan den Prins, 
naar in plaats van een Koopere Muur verftrekt. 
De Muuren zyn door verfcheide Torens van 
Hardfteen, welke voormaals zeer fraai waren, 
veriiert , doch de voornaarofte van dezelve zyn 
de Pyn-Toren, mits de Mifdadigers voormaals 
daarin wierden gcpynigt, en de Dierko1l:, van 
welke in de Vlaamfche Jaarboeken zeer dikwils 
gewag gemaakt word. De eer11gemelde To
ren ftaat by de \Vatermoolens welke in I I 94-
door den Graaf van Vlaandre aan den Ridder 
Gysbert van \Viele uit erkentenis van zyne ge
trouwe dienften , gefchonken wierden, doch 
zedert aan St. Adriaans- Kloofter gekomen 
zyn. 

Dicrkofi:, zyndc de andere Toren, ftrekte 
de Ingezetenen voormaals tot eene Borftweering 
tegen de Nabuurige Hene~ouwers, en zomtyds 
heeft men , als de nood het vereifchte , de 
Hand--V eften der Stad daarin bewaart. Zommi
gc Schryvers hebben aan dezelve den Naam van 
fterk Kafteel, en andere, die van de Schuil
plaats der eendtenaars ' verderlfelyk voor de 
Henegouwers gegeven. Doch tegenwoordig 
houden de. Schutters van St. Sebaftiaans-Gilde 
daarin hunne byeenkomften, als zy zich in het 
fellieten met de Band-Boog oeffen en, en na de 
Vogel, die op de Spits van dezen Toren ge
let word, fchieten, gelyk jaarlyks gefchied. 

De fterkten van deze Stad zyn gedurende 
oe veelvuldige Oorlogen tufTehen de Vlamin
gen, Brabanders , en Henegouwers, dikwils 
tot den grond toe geilecht geworden , mits 

Geertsberge het naaft by die Volken gelegen 
zynde altyd voor den eerften aanval blootilond. 
Ja zy is zoo wel door de Binne{\-als Buitcnland
fche Beroerten zoodanig gehavent, dat de ge
daante ~er oude Stad naauwelyks overig ge
bleeven lS, 

. De Stad is , voor het overige , altyd prach
tig, en van een grootcn omtrek, te weten van 
een Myl in 't ronde, geweeft, gelyk uit de Puin
hoopen der Muuren blykt, wordende aldaar 
nog zes W yken geteld. 

Voormaals zag men'er allerhande Ambachten 
en Kunften bloeijen, doch voornamelyk de 
W ee\~ery van T apyten en Behangzeis waarme
de byna alle de Hoven van Europa verfiert wier
den; en om die rede , en wegens de meenigtc 
der Inwoonders, wierd Leertsberge, gelyk haa
re Handveften te kennen geeven , in den 
Rang voor de vrerde Stad van Vlaandre ge
houden. 

Men heeft de Muuren in 1621. 1622. en 
I 62 3· onder deBurgermeefters François van Y de
ghem, Antoni van Grutere, en Karel van den 
Eekboute, beginnen te her1l:ellen. 

De Stad is aan de Landzyde van zes Poorten 
voorzien ; door de eerfte gaat men na Braband, 
door de tweede en derde na Henegouwe, door 
de vierde na Laag, en door de vyfde na Opper
Vlaandre, en door de zefde na de nabuurige 
V cl den, welke aan de Noordzyde gelegen zyn. 
Daarenboven heeft men'er twee Water-Poorten 
met Bruggen over de Rivier de Dender, wcJ.. 
ke) gelyk rcets aangeroert is, midden door de 
Boven-en Beneden-Stad vloeit, en ze eenigzins 
doorfnyd, aangclcgt. 

De Rivier de Dender, in het Latyn Tenc
m, doch by zomrnige Tenna genaamt, ver
fehaft aan de Ingezetenen eene meenigte van al
lerhande Vis, behalvenhetgemak van de Scheep
vaart. Zy neemt haaren Oorfprong aan deze 
zyde van Kondé in Henegouwe, en vervolgt 
vooreerft haaren loop na Leuze , Aath, en Lef
fin es (deze Plaats is door de Saxen geilicht) 
daarna bcfpoeldze de Heerlykheden van Akre en 
Boulaare , en ftroomt door Geertsberge, en de 
vermaarde Vlekken. van Y deghem, Sandberge 
en Moerbeke, alsmede door de Stad Ninove, 
de Vrye Heerlykheid van Lidekerke, en de 
Stad Aalft, na Dendermonde, alwaarze aan de 
Stad haaren Naam mededeelt, en bchalven het 
V oordeel 't welk zy ( om my van de woorden 
van den Geleerden Lindanus te bedienen) door 
haare veelvuldige Waterleidingen aan de Inge
zetenen verfchaft , door de Beeken dewelke hier 
en daar na verfcheide plaatzen gegraven zyn, 
en dewelke wegens de Ebbe en Vloed der Zee 
nooit ftilftaan , niet weinig toebrengt om de 
Lucht te maatigen, en zuiver te houden. Ein
delyk ontlafize in de laatftgemelde Stad by het 
nieuwe K.alleel haaren gezwollen Boezem in de 
Schelde, en verlieft te gelyk haaren Naam. 

De Eigendom van deze Rivier behoort aan 
de Baanderheeren van Boulaare, doch alleenlyk 
voor zoo verre zy zich buiten den Bodem van 
Geertsberge uitftrekt; hebbende de Raad van 
deze Stad zelfs macht de Ingezetenen van Bon
laar\.: te dwingen om de Rivier fcl10on te rnaa
ken, als de V aart door eenige vuiligheden wel
ke zich op den grond gezet hebben , belemmert 
word, mits het, gelyk Lodewyk, Graaf van 

\rla.an-
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Yln:mdrc z.cide, niet dan z.ccr billyk was, dat 
vermits de llaandcrhet:rcn van Houlaare Jen 
Eigendom van Jr.!z.clvc mee voordeel genootcn, 
z.y ook den lall: bchoorden te draag-en, en te 
dulJen, datz.c door haarc Onderdanen van haa
rc vuilighcdc:n gez.uivcrt wicrd. 

Gdykcrwys Je Koopwaren van Gccrtsberge 
rloor de ~emclde Rivier na Antwcrpe, de vcr
maardlte Handd-Plaats v<m geheel Europa, wor
Jen gebragt, dus wordenz.e insg-elyks te Land 
na de omleggende Ncdcrlandièhl! Steden vcr
voert, z.yndc van Valencyn, Antwcrpe, Leu
ve en Mechelt.!, twee en een halve, en van 
Berge, Doom ik, Kortryk, Bruifel en Gendt 
omtrent twee M ylcn, van Dendermonde, Hal
le, Aal1l, en Oudenaarde, omtrent een my I , 
van Engien, Aath, en Ninove omtrent een 
halve, en van Leilines een vierde van een my 1 
gelegen. 

Ten T yde van Onz.e V oorouderen ftonden 
by den Vyver op den Ouden Berg, en op Bu
iimont twee Kruiffen uit ftcen gehouwen in de 
gedaante van het gene men in de W à pens van 
de Stad z.iet, vertoonende dezelve een purper
verwig Krui9 op een Goud Veld; doch van 
waarz.c hunnen Oorfprong hebben , is voor ons, 
gelyk veele andere dingen, een raadz.el. Dit 
lS nogthans zeker , dat de gedaante van het 
Kruis geenszins by de Barbaren in gebruik is ge
weeft mits zy z.ich of van Leeuwen, Beeren, 
en Luipaarden, gelyk de Hunnen, Saxen, Pan
noniers (nu On garen) of van V egels , gelyk 
als Grtffioenen, en Arenden, gelyk de Romei
nen, bedienden. 

Dus verr\! van de Gelegenheid der Stad Geerts
berge gefprooken hebbende, is nog overig dat 
wy haar van binnen befchouwen , en 't gene 
wy daar ontmoeten , aan den Lezer mededee
l en. 

Het Opper-gedeelte der Stad vertoont, be
hal ven ecnige aan Gad toegewyde Plaatzen, 
drie Markten, waarop verfcheide zaak en te koop 
gebragt worden. 

De Vifmarkt ontmoet men aan de rechter zy
de der Kerfpel-Kerk van St. Bartholomeus, 
waarop tweemalen in het jaar een plechtige jaar· 
markt gehouden word. 

De groote Markt , op welken men graan, 
Linne , en Doek te koop brengt, ziet men be
neden de voorfz.. Kerk van St. Bartholomeus. De 
weekelykfche Marktdagen worden hier Maandags 
en Vrydags, en de Jaarmarkt op den Fceftdag 
van den gemelden Apoftel gehouden , doch 
Keizer Karel de V. heeft deze laatfl:gemelden 
by een Open Brief van het jaar I ; I 8. op den 
volgenden dag vcrfeboven , en dit V oorrecht 
daarby gevocgt, dat dezelve drie dagen voor , 
en dnc ~agen na den voorfz.. Feeftdag van alle 
a~houdmgen bevryd zoude zyn : Doch buiten 
dit V oorrecht zyn alle Vyanden, Ballingen , 
Vluchtelingen, en Schuldenaars van de Stad en 
van den Prins , geflo(Jten. 

Het Stad
llau of 
~i., 
en a.r..dcrc 
Gdxxi-

Het Raadhuis fl:aat by de groote Markt , is 
ruim en prachtig , en , m de Gedaante van een 
Kaftcel , met vier hooge Torens vcrfiert. Dit 
Gebouw heeft veel gdd gekofl: en voormaals , 
gdyk ik niet zonder reedevermoede aan de.: Kaf
tdeinen tCJt een V erblyf-Plaat!l gcftrckt. 

Onder dtt Stadhuis i.s de Halle of V erga.de.r
Plaata <k:r W cevcrs, dtc voormaals hun llms m 

de Beneden-Stad by de Kerk van de Heilige Kat
tryn, en het llegynhof, lJaJdcn. 

Naafi het Staahuis ziet men de Oude Vlees
Hal , en daar tegen over het Land-Iluis , waar'
in de Gevolmachtigde der Overigbeid van Geerts
berge, met die van Aalli:, en de Baljuwcn der 
vyf Vryc IIeerlykheJcn van dat Graafli:hap , als 
het nodig is, zamenkomen , wordende tegen
woordig Februikt door den 1 leer Klaudc van 
Kroy , Graaf van Ra::ulx , en Beftierder van 
deze Stad, en van Aalll. 

Ter llinker z.yde van het voorfz.. LandluJis ftaat 
het Huis van den Schepen Peter van Brunc, het 
welk een ruim en zeer fraai uitzicht in het Land 
van Henegouwe heeft. Gedurende de Beroer
ten der voorgaande Tyden Hrektc het tot een 
Schuilplaats aan de Nonnen van het Kloofter van 
Beauprb , van de welke het overging aan 
Philtps van Baasdorp, Heer van Heule en Schel
lebroeke , L yf-Artz. en Boezem-Vrind van Keizer 
Karel den V. die eenige Werken over Galenus 
gefchreeven heeft. 

Ter rechter zyde van het meergemelde Land
huis ontmoet men het prachtig Huis van den 
Heer Joan Prieels, Licentiaat in de Beide Rech
ten , 'en Geheim -Schrvver van den Raad , 't 
welk in Bloeimaand ván 16~6. in een Stads
School verandert is. 

De Reden-Rykers die by andere met z.infpee
ling op het Latynfche Woord Rhetores , Rhe
torykers genaamt worden, hebben hunne Verga
der-plaats in het Oppergedeelte van het Stad-
huis. 

Zy flaan onder de Befcherming van St. Pc
ter , wiens Naam zy voeren , en hun Genoot
fehap is met veele Aflaten begiftigt , om welke 
te verdienen zeer veele Geeftelykcn, zoo Man
nen als V rouwen , en de Abten van vcrfcheide 
Kloofters , zich in dat Genootfchap hebben la· 
ten infchryven; als mede zeer veele Heeren uit de 
Gellachten van Montmarency, Gavre, Schoo .. 
rilfe, Bochaute, Hornes, Lannoy, Halewyrr, 
Eechaute, Brakele , en Borluir. 

't Huis der Schutters van St. Joris-Gilde flaat 
ter rechter zyde van St. Bartholomeus-Kerfpel
Kerk , en d1cht by de Stads-Mutuell , op een 
zeer vermaakelyke plaats. 

De Leden van dit Gilde bedienen z.ich zoo 
wel als die van het Genootfchap van St. Sebaf
tiaan , van Boog en Pylen , en z.yn de eerfl:e 
die by een fchielyken aanval van Vyanden, of 
by een opfiand van binnen, met hunne Wape-
nen toefchicten , om alle onheilen af te wee-
ren. 

Voor dat de Graven van Vlaandre z.oo veele 
Landen in bezit, en hunne eige Lyfwacht had
den , wierden zy door de z.elve van de eene na 
de andere Stad geleid, doch naäerhand gebruik
te men z.e alleen) yk. orrt het gevolg van den Prins , 
wanneer hy in de Stad kwam, te vergrooten , 
en, als men hem huldigde , daarby tegen woor
dig te zyn. 

(n dit Gilde hebben z.ich voormaals veele Gro
ten uit de Gellachten van Y deghem, Eechaute, 
llove, en Boulare, en onlangs de Graven van 
ifcght.:m en Roeulx , Bdlierders van de Stad en 
het Graaffellap van Aal!l als Leden doen aan-
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van den Heiligen Jeronimus, die 'er de jeugd 
voormaals in de Latynfche Taal onderweezen , 
waar toe de Plaats zoo wegens het gemak van de 
Rivier , als wegens de gez<>nde lucht, zeer be
kwaam was, zynde uit dit School verfcheide 
:z.eer geleerde en uitmuntende Mannen voortge
komen. Na dat het getal der Broeders echter 
verminderd was, wierC:ien der zelver lnkomfien 
tot groot Nadeel van de Stad , en ook , buiten 
twyffel , tegen de Meening van den Stichter 
aan het Biffchoppclyk Kweek-School te Gendt., 
gevoegt , en dus m een ander Bisdom overgc
bragt. 

De Stichter der gemelde Broeders is Gerard 
rle Groot geboortig van Deventer , en Kanon
nik te Uitrecht en Aaken. Deze waardigheden 
verliet hy met een groot gedeelte van zyn Va
derlyk Erfgoed , en lcide zich ten eenemaal toe 
op de Werken van godvruchtigheid. De boa
ze Vyand verwekte tegens hem wel eenige Be
nyders en Lafteraars , doch Joan Gerfon, Kan
felier van Parys Hopte hen in de Kerk-Vergade
ring te K.onftans den Mond , en deed hunne 
fchandelvke Boeken verbranden. 

Gerard was , voor het overige , een groot 
Aankweek~;rder Latynfche Taal en Wetenfchap
pcn , en deed door zyne Broeders zeer veele en 
zeer vermaarde School en in V rankryk , de Ne
derlanden , en DuitHand , en daar onder die 
van Deventer, Zwol, Doesburg , Uitrecht, 
Groninge, Gouda in Holland , Brullel, 's Her
togenbofch , Meehele , Gendt , Winoxberge , 
en Geertsberge, oprechten. 

Na dat de meergemelde Broeders uit de laata
genoemde Stad vertrokken warea , wierd hunne 
Plaats , wat l1et onderwys der jeugd betreft , 
bekleed door de Ouders van Daniel Heynfius , 
en vervolgens door Judokus Scholard, een uit
muntend Dichtkundige. 

Thans wor~ de Jeugd met een groote Toe
loop van Leerlingen, en· tot groot voordeel van 
de Stad , onderweezen door de Leeraars die in 
1616. onder het Burgermeefterfchap van An.:. 
toni van Gavere , van Aath herwaards beroe
pen zyn. 

't Huis waarin de Leden van het Bulfchieters
Gilde zamenkomen , ftond voormaals in de Be
neden-Stad by de Gendtfche Poort , doch te
genwuordig hebben zy hunne Vergader-Plaats in 
het Oppergedeelte der Stad. 

Dit Gilde is zynen oorfprong venehuldigt aan 
Willem Damman , Burgermeefter van Geerts
berge , die zich met de andere Grooten eu Le
den van het Genootfchap na het eerftgemelde 
Huis begeven hebbende , met algeroeene toejui
ching het eerft den Vogel aflèhoot. 

In meenigte van Fonteinen gaat Geertsberge 
alle de andere Steden van de Nederlanden, Bruf.. 
fel uitgezondert, te boven; doch de voornaaro
fte van de zelve is de gene welke Judokus Scho
lard noemt de Kriftallyne Fontein. 

Deze Stad heeft maar eene Kerfpel-Kerk aan 
God toegeweid ter gedagtenis van den Apoftel 
Bartholomeus. Men ziet 'er ook de fchoone 
Abd y van St. Adriaan , van de Benediéèyner 
orde, die de Reformatie in 't jaar 1627. hebben 
aangenoomen, en alhier de Wysgeerteonderwy
zen , en de Paftorale Bedieningen van de Ker~ 
fpel-Kerk waarneemen. Deze Abdywierdop den 
zelfden tyd als de Stad geilicht, en door Graaf 

Boudewyn van Bergen begiftigt. Zy was in het 
begin in het Dorp van Dyckelvenne , tuffchen 
Gendt en Oudenaarde ; van waar zy in 1081. 
door het gezag van Gerard Biffchop van Kame
rik in de Stad verplaatft wierd. Zy bleef tot 
I 5 59· onder het Bisdom van Kamerik, als wan
neer zy onder het Aarts-Bisdom van Meehele 
wierd gefteld. 

Hier waaren voorheen nog twoe Kerfpel
Kerken, de eene van 0. L. V. van Hunneghem, 
en de andere van St. Katryn ; doch de eerfte 
wierd aan de Nonnen van de Orde van den H. 
Benediéèus overgegeven, die in 1624- daar van 
bezit namen~ en de tweede wierd in 1622. aan 
de Vaders Minimen gegeven. Daar is ook een 
Karmelite Kloofter , als mede een V rouwe 
Kloofter van de Orde van St. Franciskus; een 
Hofpitaal dat door Nonnen bedient word, en 
een Begynhof. 

Zommige hebben getwyffett of Geertsberge vry~id 
eene V rye Stad op haar zelve was, dan onáer nn 

het gedeelte van Vlaandre behoorde, aan 't ~ 
welk men denNaam van Keizers-Vlaandre geeft. • 
Doch alle de genen die aangaande de Vlaamfche 
Gefchiedeniffen gefchreeven hebben, zynde 
doorgaans Mannen, uitmuntend van Oordeel, 
en in netheid van fiyl , komen eenpariglyk 
overeen , dat Geertsberge eene V rye Stad op 
haar zelve is, mits haare Bezitters nooit Hulde 
aan den Keizer , nog aan den Koning van 
V rankryk gedaan hebben. 

In den Brief van Boudewyn van Berge wel
ke in 1068. geteekent,en hiervooren ingelafi is, 
word gezegt, dat een Vry Adelyk Goed, (in 
het Latyn .ADodium genaamt ) van Gerard ge
kocht, en aan Vlaandre gehecht is ; en volgens 
de uitlegging van Cujacius berekent het gemel
de Latynfd1e Woord een Goed 't welk van nie
mand ter Leen word entfangen; 't welk vry en 
niet dienfibaar i::~, noch fchattingen betaalt, 
noch ter vergunning van iemand, maar met een 
volkomen Recht, zonder aan iemand op eeniger
lei wys onderworpen te zyu, bezeten word. 

Hier uit blykt nu ,dat Geertsberge eene Vrye 
Stad op haar :r.elve, en van geene ahdere afhan
gelyk is. 

Ja na dat deze Stad uit veele Leden tot een 
Liêhaam gemaakt was, heeftze ha are byzond!'e 
V oorrechten en gewoonten , en zomtyds zelfs 
andere Heeren dan Aalfi ( de Hoofdfiad van 
Keizers-Vlaandre ) gehad. Dit ziet men uit het 
Vonnis, 't welk in IJ 8;. uitgefproken wierd, 
mits 't zelve behelsde, dat de Burgers van Aal.Q 
wel te Geertsberge , doch de Geertsbergers 
geenszins te Aalft te recht geftcld mochten 
worden; en wanneer de Raad van Aalfi in 
1393· een Burger van Geertsberge in hechtenis 
genooroen had , klaagde de Overigbeid van 
aez.e Stad dat zy daar door verongelykt was , 
tot rede bybrengende, dat haare Stad vry was, 
van die van Aalfr in Wetten verfchllde en geem
zins aan dezelve was onderworpen; dat zy 
haare byzondere V oorrechten had, alle zaa
ken na haare ei ge Wetten be.flille, haare Inge
zetenen zelf vonnifde, en van haaren ftaat, Ha
ve en goed, alleen kennis nam; dat zy dit 
Voorrecht tot nu toe had gebruikt , en dat 
zy, zoo dikwils als eenige goederen van een 
Inwoonder van Geertsberge na Aalft vervoert 
waren , een Verbod dien aangaande m Aalfr 
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haLl ~ezondcn , en da~ de O~erig-hcid ~an 
de laatJl~emelde Plants met gcw~.:Jgcrt had z.1ch 
daaraan te onderwerpen. 

lluiten dien is Geertsoerge nooit aan den Graaf 
v~'! Aalît onderworpen geween, ten zy voor 
zoo verre een gedeelte van haare Landgoede .. 
ren, als hy Voorbeeld, de Hoeven van Bufi· 
mont en Kortefan-de de Weiden en ecnige an• 
dere Landeryen door den Baanderheer van Bou• 
laare, aan Graaf Boudewyn van Berge tot bou
wing van de Stad, en ten behoeve van de In· 
gezetenen toege~veezen wierd. 

Ook is het my onbekent (zegt Gramay ) of 
de Overigheid van Geertsberge voor he~ _jaar 
1 3 8 ~. waarin haare Voorrechten door t>hihps, 
Hertog van Bourgonje, en Graaf van Vlaandre, 
bevefugt zyn, onder de Heeren van het Graaf
fehap van Aalll verfcheenen is, alsmede, of ze 
voor het Gevecht by Gavere, de Veertig Dor
pen welke nu onder haar behooren, gekreegen 
heeft. 

Die, voor het overige, meer Bewyfredenen 
aangaande de Vryheid van Geertsberge begeert, 
kan dezelve in het derde Hoofdlluk der Befchry
ving door .J. \X' aasberge, Rechts-Geleerde, m 
het Licht gegeven, vinden. 

Rcgecring Het zal nu T yd wezen om ook iets aangaan-
'"an de de Regering der Stad Geertsberge te voor-
~e:mJbcr· fchyn te brengen, en den Lezer te doen z.ien, 

op wat wys deze V rye fiaat geregeert word. 
Wy zullen dan met den Baljuw beginnen, en 
de overige Rechts-Bewerders na vervolg op het 
Toneel brengen. 

Baljuwder De eerîte waardigheid in dezen fiaat, na die 
>tld. van den Prins, is het Ampt van den Baljuw, 

die, by gevolg, alle de andere die hier mede 
aan het Roer zitten, in achting te boven gaat. 
H y is de Stedehouder van den Land-Heer, en 
zyne Plicht is het in defzelfs Naam Recht te 
oeffenen , de kwaaddoem:rs te beteugelen en 
de misdaden , onder welken Leenman des Gra
ven van Aalît dezelve ook gepleegt moogen 
worden , indien de andere daaromtrent nala
tig z. yn, by we ge van Voorkoming, te ftraf
fen. 

De Leenmannen van den Graaf moogen geen 
mifdadiger op de Pynbank brengen, ten zy de 
BalJUW of zyn fchout daarby geroepen word, 
noch met iemand over eenige mifdaad een ver
gelyk treffen, ten zy hy'er tegenwoordig is, 
en in zulken geval trekt hy de helft van de 
Botte omtrent dewelke men overeen gekoo
roen IS. 

En vermits het Graaffchap van Aalfi ( waar
van de veertig Dorpen van Geertsberge geen 
gering gedeelte uit rnaaken) even als een Lid 
des Roomfchen R yks, van de Heerfchappye des 
Graven van Vlaandre ten eenemaal afgefchei
den is, zoo oeffent de gemelde Baljuw in 't zei. 
ve het Recht van hoogfi:e gebied, of, gclyk 
men het noemt, van Souvereiniteit. Indien 
het nu gebeurt, dat een Vlaming , van wat 
Plaats hy ook mag wezen , binnen het voorîz. 
Graaffdtap van Aalfi: overkomt, het zy om'er 
te woon en, het z y om 'er een.ige zaak en te ver
richten, en aldaar ficrft , zoo vervallen de roe
rende goederen van den Overleden, uit hoof
de van dat Recht, aan den Graaf, doch hier
van worden uttgezondcrt de Goederen der Genu
tenaars, en Oudenuurgers, die , in gevolge 

I I. /Jul. 

van een afLondcrlyk Voorrecht, in zulken r,c· 
val alleenlyk een gedeelte van 't gene zy by 
zich hebben, betalen, wordende dat gedeclt0 
in het Vlaamfch genaamt het Katbal, waarvan 
op een andere plaats uitvoeriger gcfprooken is. 

De Baljuw pleegt ook jaar! yks op vcrfcheidc 
Plaatzen ten overftaan van de Leenmannen van 
hec Leenhof van Aal ft het Gerechts-Bofte hou
den, 't welk onder den Naam van de Souverci
ne Waarbede, bekent is , te houden, beftaan
de het zelve in een onderzoek van alle milda
den en misbruiken, welke onder de Ingezete
nen van h_et Graaffchap mochten in zwang gaan ;, 
en voor dtt Geredlts-Hof moeten alle de g-enen , 
die vyftien en meer jaren oud zyn, verfchyncn, 
en, by zekere ftraffen , welke in ieder Plaats 
vafigefield zyn, op het gene l1en ge vraagt word 
antwoorden , uitgezondert nogthans de Geerts· 
b-ergers, die by een byzonder Voorrcchc van 
Joan den Stouten Hertog van Bourgonje) in I 41 o. 
van dat onderzoek bevryd zyn; hebbende Her
tog Philips , Vader van den gemelden Joan, 
reets in 1396. aan den Baljuw van Aalfi: ver
boaden gehad een Burger van Geertsberge te 
dagvaarden , gevangen te neemen , of te ban
nen, ten zy dezelve van een zwaare mif
daad overtuigt, of daarvan fterk verdacht was. 

Het is, om kort te gaan, de Plicht van den 
Baljuw, toe te zien, dat ieder zich in zynen 
Handel eerlyk gedraagt, en dat de gemeenc 
Ruil: bewaart werde. En vermits al het Geluk 
der Stad, en de welvaart der Ingezetenen van 
z.yn Goed Beleid afhan~t, en ge'meenely-k zoo 
wel het Baljuwfchap van Aalfi als van Gcerts .. 
berge bekleed , worden hem , alzo hy niet over 
al kan zyn , mindere bedienden toegevoegt, die 
men Stedehouders noemt, en die de mifdadi
gers door de geheele Landfireek vervolgen, de 
V onni1fen der beide Steden ter uitvoering bren· 
gen, en by ~e Verpachtingen der Tollen van 
de ondcrfchetde Rechts-geb1eden tegenwoordig 
zyn. 

Dit is in der daad een der aanmerhlykfte 
Baljuwfchappen, en word derhalven ook aan 
~eene andere dan aan Mannen , uitmuntende 
m Deugd en Geboorte, opgedragen, z ynde tot 
nu . toe bekleed door voortrcffelykc Heeren uit 
de Gellachten van Gendt van Villain, Kroy, 
Montmorency, Merode , Lannoy , Y deghem , 
B alewyn , Steeland Proaft, Kerkhove, Kapplc, 
Baudens, Ogierlande, Staall, Raveskerke, Hocfi, 
Hole, Vaarnewyk en Wterzwaane. 

Na den Baljuw volgt de Raad, beftaande in DeRud. 

zeven M~nn~n die door Geboorte , Gezag, en 
Deugd ~utblmken ; en een Burgermeefier die 
voor dne Ecuwen doorgaans de Eerfie Sche· 
pen genaamt wierd, aan hun hoofd hebben. 

Dit Burgermeefterfchap is in de laatfte Eeuw 
bekleed geworden door Reeren uit de Huizen 
van Rcingaartsv liet, Y deghem , Luu , Crane, 
Waasberge , Kuisbroek, Oudenberge , Loots, 
N okerfi:oeke, Haachmeuter, en andere. 

Het is de Burgermeefier , die de Iloofdvon
niffcn uitfpreekt , de Schepenen zamenroept , 
met de Schepenen de Burgers aanfield , en van 
hunne zaak en kennis neemt, en de zelve, al wa
ren 't I-Ialszaaken , van een vremd Gerechts
Hof voor zich roept. Indien V remdelingen de 
Ruft d~:r Burgers ftoorcn, mag hy hen door zy
nc Stedehouders by den Kop doen vatten, en 
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Vonnis over hen ftryken , gelyk de uitfpraak , 
'velke hy in 1 5' 3 S. tegen den Heer van Pamele 
verkree~en heefi:, bewyft. Hy maakt allerhan
de \Vetten , die tot welzyn van de Stad en het 
Land ftrekken , doch met tuffchenkomft van den 
Raad , en van de voornaarofte Burgers : H y legt 
Boeten op , draagt zorg voor de welvaart der 
Burgers , verhoed, dat hen ongewoonelyke 
Schattingen afgeperll: worden , vordert , uit 
hoofde van een Voorrecht in If5'3· door Her
tog Philips den Goeden aan heni verleent , al
lerhande Tollen van de Bieren, Lakens en dier
gelyke Waren , waarvan de achtfte Penning 
voor den Prins bewaart word. In gevolge van 
een Voorrecht van den :4. van Wintermaand 
1614. duld hy niet, dat men binnen vyf hon
dcrt febreeden rondom de Stad eenige Herberg 
houd op verbeurte van het Bier 't welk aldaar 
getapt zoude moagen worden : Hy befchouwt 
de Lyken der genen die gedood zyn; onder-
2.oekt de \\lynen , en kan jaarlyks eens de Sou
rJereine !Vaarhede, waarvan hiervooren gefproo
ken is, houden. Insgelyks kan hy de Inwoon
clers van W aaien~~f, , Oudenberg , Schilbeke, 
en het Ardenneb 1 noctzaaken gelyke Laften 
met de Burgers in het ootfangen der Soldaten, 
die voorby trekken , of 'er in bezetting gelegt 
worden , te draagen, en in de Stad mede de 
Wacht te houden , of fcl10on zy geene Ingeze
tene Burgers zyn , of om andere Laflen van 
Dienftbaarheid te ontgaan , het Burgerre.cht koo
pen kannen. Voorts Yergunt hy aan een ieder 
het gebruik van een en Wettigen Handel, belet 
alle on~eoorloofde Geldwinningen , beg~eft de 
Kapellauyen welke ter zyner benoeming fiaan, 
en firykt V onniffen volgens de Gewoonten der 
Stad , en de lnftellingen der Prinfen. 

De tweede Baljuw der Stad , welken men 
Poort-Baljuw noemt , brengt de Vonniifen van 
den Raad ter uitvoering , en heeft het Recht om 
op openbaare plaatzen , en by plechtige Hande
lingen , tot een Teeken van het Recht, en van 
d~ üraf welke dl! Overtreeders te verwachten 
hebben , e~n witte Staf, ~emecnelyk de witt~ 
Roed:.; genaamt, voor zich te laten draagen, en 
de lngezl!tenen over burgerlyke zaaken in Boe-
ten te Haan , hebbende Graaf Boudewyn van 
llerge , d.: Stichter dezer Stad de plechtigheid 
van het voeren van de gemelde Roede ingevoert. 

Het Ampt van 1\feyer is crffelyk, en word 
als een Leen des Graven van Aalît bezeten. 
Voormaals vermaande hy de Schepenen by 
alle voorvallende dingen, doch nu alleenlyk in 
geval v~m halszaaken, om hun oordeel te ftry
kcn ; hy ontfangt hunnen Eed , en die van 
Partyen , en hy brengt de Vonniffen welke 
over Burgerlyke zaaken uitgefprookcn zyn, ter 
uitvoering. 

In gevolge van eene u.itfpraak van den ze.{: 
den van Oogftmaand If5 I. is hy vry van alle 
Stads-Laften ten opzichte van het Bier , en 
de Ectwaaren, welke hy in zyne Huishouding 
noodig heeft. Voorts heeft hy verfchei:de an
dere voorrechten, welke in het jaar 1450. be
veftigt zyn. 

Dit Ampt wierd voormaals bekleed door de 
Edele Geilachten van Schooriife, en Baudrin
ghie , die het vervolgens aan François Kanal 
verkochten. 

Daar 2.yn nog verf~eide andere byzonderc 

Rechts-Bedienden, die ten deele door den 
Stedehouder van den Groot-Baljuw, ten dcelc 
door den Raad zelf , en ten d:.::ele door den 
Poort-Baljuw aangcftcld worden om de Opper
Rechters behulp2.aam te zyn , en de misdaa
digers , indien zyze ontmoeten , gevangen te 
neemen, en aan de Overigheid over te leveren 
of hen , indien dezel ver misdaden eenige gelr;l
ftraf verdienen, aanbrengen. 

Het is de plicht van dezen het Geld van 
de Stad en van de Landftreek in te vorderen , 
uittegeven, en aan te tekenen, en van de ont
fangfl en uitgaaf jaarlyks ten overHaan van den 
Raad van Geertsberge , of van Aalit , welke 
ieder zyn beurt heeft, reekening te doen. 

V oorrnaals , wanneer Geertsoerge nog in 
haaren Bloei was , en de groote Steden van 
de Nederlanden evenaarde , ja meer dan 
AalH: tot de gemcene Laften van het Land op
bragt, waarin,er twee Ootfangers ; zelfs nog 
in het jaar 1 5 3 I. wanneer Adolf van Quikkel
herge , en Joan de Pape , anders Krinchon dat 
Ampt waarnamen ; doch zedert dat de Stad 
-do0r de Oorlogen en andere Rampen zo veel 
geleeden heeft, is,er een Ontfanger genoeg. 

V oorrnaals had de Overi~he1d van Geerts
berge flechts een Geheim-Schryver, doch te
genwoordig twee, die te gelyk Rechts-Geleer
den 2.yn ) haar als altoos-duurende Raadshee
ren venellen, de Brieven van den Raad on
derteekenen , J1et Raads-zegel daaronder zet
ten, en de Vergadering der Standen van deze 
Landfireek , nevens den BurgermeeHer , den 
eerften Schepen en den Onfanger, die de ge
woonelyke Gevolmachtigden der Stad 2.yn, by 
te woon en, en met den Geheim-Schryver van 
Aalfi de Stemmen op te neemen en aan te te
kenen, en de opentlyke Brieven te zegelen. 

De Geheim-Schryvers worden voor het ove
rige in gevolge van een open Brief, welke 
JÖan de Onverttaagde den derden van Gras
maand 1410. te BmtTcl afvaardigde, niet door 
den Prins maar door den Raad zelfs aam:efield. 

De Burgermeefter., eu de zeven Schepenen, 
die uitmuntend van Geboorte en van zeden, 
en, in gevolge van he_t Voorrecht, door Kei
zer Karel den V. in 1 5 31. verleent,. aan geen 
Leenman op eenigerlei wys verbonden moe
ten z.yn , worden door de Gevolmachtigden 
van den Prins jaarlyks verandert. 

De Raad zit tweemaaien in de week , te 
weten , 's Dingsdags en V rydags , over aller
hande voorvallen, het 2.y zaakelyke voor zoo 
verre de Stads-Cingels 2.icb uirftrekken, het zy 
perf0nelyke, welke de Burg-ers betreffe~. 

Binnen het geheele Graaffdlap mag memand 
anders dan de gemekk Overigbeid, ter eerfter 
inftantie, gelyk men het in de Rechten u~mt, 
kennis neemen van de zaak van een Burger; 
en indien iemand an<lers 2.111lks mocht beltaan, 
en na dat de Overigbeid van Geertsberge die 
zaak voor zich geroepen .beeft, niet willen ge~ 
hoorzaamen, word de Maanheer zoo wel als de 
Rechter in eene boete van ze:fiig ponden Paryfch 
munt, welke in de kas van den Pri.ns gebragt 
worden, gefiaagen, gelyk m~n met zeer veelt;! 
voorbeelden zouae konnen bewyzen. 

Habzaaken, hoedanig die ook zo1:1dcn moa
gen wee2.cn :> het zy Moord~ Kettery, en alle 
andere z. waare mifdaden worden, uit hoofde 
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\':In het voorrecht, door den gcmeldl!n Keizet 
den vyfcntwintigflcn vnn Grasmaand, 1 )4.;. te 
Antwerpe vcrleent, gcmcenlyk _des Saturda~s, 
Juch buieen gcwoonlyk) alle dne dag~n onder 
Janden genoornen. 

Onze V oorouderen hadden de gewoon te~ 
(zegt llaasher..cr,e) dat "L y de Burgers in pl_aats 
van hen eenige Hraf op te leggen , bulten 
's Lands na cene vermaarde Kerk in Bedevaart 
zonden, als by voorbeeld na St. Jakobs-Kerk 
in Gallicie; na de Kerk der Apoll.elen te Ro· 
me, na d1e van onze Lieve Vrouwe te Avi
gnon; na di~ van St. Antoni te !'levers; van 
St. Jan te Keule ; van Onze Lieve V rouwe 
te Frankfort; St. Antoni te W e.cnen, en andere. 
Doch deze gewoonte , of liever, dit misbruik 
't welk dikwils tot groote ongcregeltheden aan
leiding gaf, wicrd door de Doorluchtigfee Prin
fen Albert en lzabelle, in r 618. a(~efchaft. 

Ook is afgefchaft de gewoonte, welke voor
rnaals by de Regeering van Geertsberge zeer 
in gebruik was, te weten , dat zy de fiuk
ken der Rechts- gedingen na Gendt zonden , 
en de Overighcid. van die Stad om Raad 
vroegen, welk Vonnis zy behoorden te firy
ken, en dit noemden zy Leeringe, of Hoofd
Vonniffe haaien, of te hoofde gaan. Desniet
tegenHaan de, wanneer de Raad van Geertsber
ge den Raad van Gendt dus zyne tneening ge
vraagd hebbende, in gevolge van de zelve de 
uitfpraak deed, en men zich daarvan op den 
laatftgemelden Raad beriep , nam dees nog
maals kennis van de zaak, en ftreek op nieuw 
vonrus. 

Het was Graaf Boudewyn van Berge, de 
Stichter van de Stad , die deze gewoonte in 
1 o68. invoerde, en Philips de Stoute, Hertog 
van Bourgo~je en Graaf van Vlaandre zegt in 
een open Bnef van het jaar l 3 8 5.. ,Jat die ge
woonte ook in andere Vlaamièhe Steden on
derhouden wierd. 

Van die lafuge Gewoonte om Hoofdvonnif
fe te haaien, wierden de Geertsbergers, vol
gens Gramay, in 1453. by h<tt Huiten van den 
V rede te Gavere, en volgens Pontus Heuterus, 
door Keizer Karel den V. ontheft. En, om 
de waarheid te zeggen, de Raad van Geerts
berge is ten allen Tydc van zoodanige Mannen 
voorzien ge weeft, die de twy.ffelachtige zaken 
door hwme W ysheid.> en zonder Hulp van an
dere, oploffen konden. Daarom is het, dat 
zornmigc van dezelve, z.oo voormaals als te
genwoardlg, tot &~cpcncn van de Steden van 
Edinghe; Halle, Nmove, Flobbeke, Lcmbc· 
ke, en Lcilines, en van de Heerlykhcden van 
Zotringhem , Papegines , W aartbeke , Nieu~ 
wenhove, Onkerfcle, Boulaarc, Dceftinghe, Pol
laare, Vryhede van Viane, Nederhaffelt, Se
krou, Al bode en Ba van (waarvan de meefie 
buiten het Graaffchap '":an A~fi zyn gelegen) 
aangefteld zyndc, vcrplicht wierden hunne uit
fpraaken volgens den Raad en het Oordcel der 
Overigbeid van (;eertsbcrgc te doen, en zulks, 
wanneer zy tot de Reg(:r!ng geroepen wierden, 
by het Hoofd van de Heilige Vcronii.a, of van 
den II. Vero (dit Wil! hunne wys van ecnen 
Eed te doen) te beloven. 

In het gcdu!d4; I ydcn der vulvuklige Ham~ 
pen en vcrwocftingcn van de Stad , zoo door 
lirand als anders vcroor-Laakt, heeft J)(.;t V oJk 

van G~.:crtshcrgc ten allen Tydc cenc verwon
derenswaardige ftand vaîtig-heid, laten hl ykcn. 

Zyne getrouwheid jegens zync Prinfen i<t 
infgelyks altoos onwrikbaar geween. Dit heeft 
men onder andere gezien, wanneer Aartshertog 
Alhcrt en Philips de I V. Koning van Spanje~ in 
16 ~ 6. deze Stad nevens eenige andere Plaatzen, 
wilden Yerpanden om de Behoeftigheden van den 
Staat te gernoet te komen, mits zy liever eert 
groote fomroe Gelds wilden opfchieten, dan van 
Heer veranderen, en onder de Ileerfchappye 
van Leenmannen vervallen. 

Doch dat Joan, Heer van Grutlmfe de Stad 
Geertsberge ter Leen bezeten heeft geh:td, blykt 
wt het V ergelyk, of de ftilftand van Wapenen, 
welke den achtienden van Wynmaand I 38 ). 
te Doornik in St. Martens-Kerk tuffchcn Hertog 
Philips en de Gendtenaars geJlooten wierd, en 
waarby de Voorrechten van Geertsbcrge en van 
de mecfie andere Steden wierden beveftigt, 
hebbende de gemelde foan dat Vcrgelyk mede, 
als getuige , en als I feer van Geertsberge en 
Gruthuife, gelyk hy zich noemde, getekent. 

V oor het overige kan ik onze Burgers, zegt 
Waasberge, met Recht vergelyken by zomrni
ge Graanen , dewelke in een vremden grond 
geenszins verhafteren, maar in tegendeel eerder 
worden verbetert, als ook met het kwikzilver, 
mits zy, even als men het kwikzilver lichtelyk 
met alle andere Metalen kan mengen ; zich 
gernakkelyk by alle Volken konncn voegen , en 
met hen verkeeren. 

Dit weinige zal , (vervolgt IPaasberge) aan
gaande den inborfi van onze Burgers, g-enoeg 
gezegt z.yn. Doch ik zal'er nog byvoegen, 
dat zy in driederlei zoorten zyn verdeelt; te 
weten in Edelen ; in de genen die van hunne in
komften leven; en de genen die Koophandel 
dryven, of een Handwerk ocffcncn. 

Onder de laatftgemelde waren voormaals, 
wanneer byna alle de Ingezetenen z.i~h op de 
Lakenwecvery toeleiden, de voornaamfte. Doch 
men vind'er thans nog veele die met wolle en 
tinne weeven hunnen kofi winnen. 

Wat het fatfoenelykfte foort van Burgers, te 
weten de drie Schutters- Gilden betreft, wy 
hebben van dezelve reets hiervooren gefprooken '· 
en derhalven zullen wy tot de genen die door 
lmnne Geboorte, en Deugd uitgeblonken heb
ben , handelen. 

Uit de Oude;: Schriften van de Stad, van haa
re Landftreek , van de Kloofiers , en van de 
Edelfte ilanunen, blykt, dat hier ten allen tyde 
een Talryke Adel geweeJl: is uit de volgende 
Gellachten, welke ten deele te Geertsoerge oor
fprongelyk ~ of aangcnoomcn zyn, narnelyk die 
van Gavere , Schooriffe, MalTerne , van der 
Gracht, Ligne, Hamme\ Wterzwaane, nn 
Leys , I lemelverdighem , R yngaartsv liet, S(hen
delbeke , Boula.are , Y dc~hcm ~ Afchc , van 
der Aa, V 08, Blaasveld, Steenhome , van den 
Eec.h1utc , Voorde, Brakele, 1\ulsbroek ( an
ders Kogghe) Oodenhove, K.rane,. Ilalewyn ~ 
fit-rehem ~ van den Berge, Koudenberg, .Pape, 
T sheerrouloofs , Portelsberge, IIalfclt, Krook, 
Strythout,. I.t:tveltlt!, Baach.rnt!utcre1 van den 
Abbeelc, van der Moren~ van der Sar en, van 
Laakc:. Dielbclee, Da~, Luu, Neve.; Waas
berge , Wicle, kwikkeiberge , Ooltcrbckc , 
Chenu , Kampene, Ilovcs, Drief,hc, Baars• 

Z ::. doro. 
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dorp, Herfelles, Damman, Grutere, van der 
N okerftocke enz. 

Van alle deze Gellachten handelt Waasberge 
afzonderlyk in zyn zeven en twintigii:en Hoofd
iluk. 

Onder de Mannen, achtbaar door hunne Deugd 
en Geleertbeid ontmoete ik 

Daniel van Gecrtsberge, derden Abt van het 
Kloofter van Kambron in Henegouwe , en 
Leerling van den Heiligen Bernard, door wien 
hy van Klarevalle na Kambron gezonden wierd. 
H y was zeer Godvruchtig ; zoo ma a tig in ee
t en en drinken, dat hy altyd hongerig van Ta
fel opftond , en zoo ootmoedig, dat hy zich 
nooit Abt , maar een gering Dienaar der Kerk 
van Kambron noemde. * 

Joan Hauchin, die in 1 ;83. te Doornik door 
den Biffchop Morillo , ten overftaan van de Bif
fchoppen van Brugge en Name, tot Aartsbif
fchop van Meehele gcwyd wierd. Dees is in 
1 5 89. geftorven , en in het Choor van St. Rom
bonts Kerk te Meehele begraven. 

Laurens Kuper, die om zyne Godvruchtig
heid en Geleertheid tot Provinciaal der Karme
liter Monniken in de Nederlanden, verkooren 

wierd. Dees heeft onder andere fraaie werken 
eene uitbreiding over het Eerfte Boek Mofis 
en de Brabandfèhe Gefchiedenis in het Lich~ 
gegeven, en is in 1 59+· te Bruifel overleden. 
' Markus Neve, een uitmuntend Wyfgeei'J, 
en Genees-Heer. 

.Jeronimus Trivere, die van Brakele, in de 
Landrtreek van Geertaberge geboortig, en Lee
raar m de Geneeskunde te Leuve geweefi is. 
Dees is in I 5 5 4- gcfiorven. 

Adriaan Prieels , die tweede Kanfelier der 
Hooge fchool te Douay, geweeft is. 

Judokus Schollard , een uitmuntend Dicht
kundige , die in het vyf en veertigfte jaar 
van zynen Ouderdom door .de Dood is wegge
rukt. 

Peter van der Kafiele , Leeraar in de Griek
fche Taal te Leuve, die zich door zyne voor
treffelyke Werken vermaard gemaakt heeft, heb
bende onder andere de Lyk-Rede van Aartsher
tog Albert gefchreeven ; en 

Joan Stul , die onder anderen een zeer fraai 
Werk aangaande de Geneeskunde, tot onder
rechting van de Leerlingen, uitgegeven heeft. 

BESCHRYVING DER LANDSTREEI{ VAN GEERTSBERGE. 

D E Landftreek van Geertsberge beftaar uit 
vyf en veertig Rechts-gebieden of Dor

pen welke alle , gelyk de Stad, op den Keizer
lyken Bodem gelegen zyn, en voormaals even 
als de overige Landflreck van het Graaffchap van 
Aalfi, onder den Naam van Bracbant, Brac
bat, Bw·bant, Bracbband, en Bracbbanci{ie be
~reepen wierden, van welk laatfl:gemelde Woord 
1k in het Leven van den H. Levyn, Apofiel 
van Geertaberge en van Gendt, 'r welk door 
een Monnik van de eer.!lgemelde Stad voor meer 
dan twee hondcrt jaren befchreeven is, het vol
gende gelezen heb. " De Heilige Levyn (dit 
:1' zyn ten naaften by de woorden van den Mon
" nik) in Brachbanciiie, dat is, de Landftreek 
" van Aal.!l, waarvan het Gebied van Geerts
') berge een goed gedeelte uitmaakt, gekomen 
" zynde, verwonderde zich ten hoogfl:en over 
" die zeer vermaakclyke en uitgefirekte Lands
'' douwc, dew.elke, door Gods goedertieren
" heid, van Melk en Honig overvloeide, en 
" verfcheidc Graanen en allerhande Boomge
" waffen in rneenigte voorebragt , en welker 
" Ingezetenen fraai van geH:alte, zeedig in klee
" ding, deftig van Taal en zeden, kloek van 
" gemoed, Strydbaar in den Oorlog, en tot 
" allerhande ocffeningen bekwaam waren. " 

Bmcbate of Bmcbant , in het Land van 
Aalfl ( waarvan het Hertagdom van Brabant 
zynen Naam, gelyk Peter Louwy wil, ont
fangen heeft ) fchynt het Gebied van Brake~ 
Ie , in de Landfireek van Geertsberge , te zyn 
geweeft, mits de Schryvers aan den Heiligen 
Liethert, Biffchop van Kameryk, die in Brake
le gebooren is , den Naam van Brabantyn gee~ 
ven. 

Meyer fpreekt van den zeiven op het jaar I077· 
in dezer voege : " In dit jaar (zegt hy ) fiierf 
,) Liethert, Eiifchop van Kameryk, d1e om zy-

" ne Godvmchtigheid in den Hemel opgenoo
" men is. Men verhaalt, dat hy een Vlaming 
" van afkomft geweefi is , mits hy van den 
" Adel van Brachate gefprooten was, en Bra
" chate of Brachant , niets anders is dan het 
" Gebied van Brakek in de Landfireek van Aal ft. 
" Het Kloofier van het Heilig Graf te Kame
" ryk , is door hem geilicht : Ook heeft hy het 
" Kloofter van St. Andries voltooit , en m de 
" Kloo.!lers vanS. Aubert , en op St. Eloysberg 
" Reguliere Monnikken aangefteld. 

Prye Heerlykheid van Boulaare. 

Volgens het oude Boulaare Cynsboek der zie aan 't 

Plaatzen van het Graaffchap van AaUl fuekt de ~Y1~tc ;:"
Vrye Heerlykheid van Boulaare de Vleugels van ;ig.'No. 
haar Gebied uit over de Landftreek.en van Op- u. 

en Neder-Boulaare , Onkerfele , W aarbeke , 
Goefferdinghem , Nieuwenhove , Afpe!aare , 
Nederhaflelt , Y deghem, Deellinghe , Vluur-
feghem , en Smerlibbe ; doch de overige Plaat-
z.en welke in het Cynsboek opgetelt worden, be-
hooren niet eigentlyk onder deze V rye Heerlyk-
heid, maar aan den Baanderheer uit hoofde van 
een ander Recht , of worden van hem ter Leen 
verheft. 

De geheele Heerlykheid is zeer vermaakelyk, 
en vruchtbaar zoo in Graan als Wei den. Z y 
word door de Rivier de Dender befproeit: De 
BofTehen vertehaffen , hebalven het aangenaam 
gezicht, eene meenigte van Hout , en de Inge~ 
zetenen die zeer talryk zyn , hebben het Voor
beeld van hunne Landheer.en volgende, dikwils 
doorllaande blyken van getrouwheid aan.hunne 
Prinfen gegeven. 

Het Gezag der Baanderheeren van Boulaare 
is altoos zeer groot geweefi , en, volgens Mar
cbant, waren zy uit hoofde van hWlne Heerlyk ... 

he1d, 

• Zie Arno!J R•ijji in "'t. ad Nabl. SS. BeJa. 
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hcid, gemeenelyk Voogden der minderjarige 
Prinfen van Vlaandre , die door de vroegtydi
ge Dood hunner Ouders Weezen geworden , 
en nog niet in lèaat waren om te regeeren. 

Zy :z.yn insgelyks Heeren van de Dender, 
voor zoo verre deze Rivier de Stad Geertsoerg-... 
en haar Gebied niet bereikt , gclyk de Ingeze
tenen van die Stad bcweeren ; zynàe daarover 
tufTehen de gemelde Ingezetenen , en de I-lee
ren van Boulaare dikwils zoo.zwaare Verfchillen 
gereezen , dat men elkander met het zwaart op 
het lyf viel ; hebbende Robbert Graaf van Vlaan
dre , gclyk de Schriften der Stad , welke door 
de Heerlykheid van ilouiaare van alle kanten 
omringt word , vcrhalen , onder andere in 1 3 1 ~. 
Borg gefceld , dat die van Boulaare het zelfde 
Recht het welkSohier Heer van Lidekerke , en 
7.yne Voorzaten hadden gehad, om te Geertsber
ge te mogen vdfchen , behouden zouden. 

\V anneer de Heeren van Boulaare mede te 
Veld trokken , voerden zy in hun Vaandel een 
Beer , 't welk voormaals het gewoonelyk Veld
Teeken der Gotten was. Uit dien hoofde wor
den de Krygs-Overften by de meefee Schryvers 
in het Latyn genaamt Baverones , of Barones , 
betekende in het Duitfch , Baanderheercn, zyn
de de zelfde, die gelyk Prokopius zegt, by de 
Romeinen gcnoemt wierden Bandopbori , en de 
lngczetcnen der Landfircek van zoo een Heer, 
waren vcrplicht het V cld-Teek en te volgen , 
wcrwaards de Baanderheer het gebood. Dus 
ontwond Ronfa Baanderheer van Boulaare, nog 
in het jaar IfJ6. zynen Standaart met die van 
Aalfi, Geertsbcrge, Ninove, Sotteghem, Ga
vere , en SchoonfTe , en vereenigde zich met 
Kolard van de K.lite , Heer van Komene , en 
Veld-Overfte der Gendeenaars , en voegde zich 
v~rvolgens met hen by Hertog Philips, die Ka
laiS, waar van de Engeifchen in bezit waren, 
belegerde. 

Boulaare heeft aan veneheide Geflad1ten toe
behoort " en onder andere aan dat 't wellé. voor
maals den zelfden Naam voerde , eri uit dit Ge
flacht was Steven van Boulaarc, die Robbert van 
lerufalem, Prins van Vlaandre, in 1095. na het 
Heilig Land verzdde. 

Nikolaas van Boulaare, die met Ida van Roeulx, 
Klein- Dochter van Arnolf den Broeder van 
Boudewyn den Onvertzaagden , getrouwt was, 
wnder mannelyke Erfgenaamen gelèorven zyn
de , bragt Alceide , Stichterfche van het Kloof
ter van Bcaupré, ofSchooneweide, die tot drie
malen toe met Heeren uit de Huizen van Trafe
gnies , Gavcre, en ~ avryn, getrouwe was ge
weelè, de Heerlykhe1d van Boulaarc in een an
der Gcflacht. Doch het allerlanglè is ze m de 
Stan:t van Li?eke.rke, of va.n Gavre, gebleeven, 
en emdelyk m dten van Remgaartsvliet, en ver
volgens aan de Heeren van Boechout, Burggra
ven van Brulfel , overgegaan. 

Van Maria van Boechoute, Vrouwe van Hou
laare , is deze Heerlykheid daarna gekomen aan 
dievan Naffau, Nakomelingen van Keizer Adolf. 
die in J ~96. met Guy Graaf van Vlaandre e~ 
andere Prinfen , te Geertaberge het Verb;nd , 
:zoo doodclyk voor Vlaandre tegen den Koning 
van Vrankryk floot. 

.Eindclyk verkocht Phihps Wmem van NafTau, 
Prms van OranJe. de Vryc Ileerlykheid van Bou-
13arc aan FrançóJs llernard van Kallina, die ge

/ I. /Jee/. 

trouwt was met Rooertine van Noyelles, Doch
ter van den Doorluchtigen Pontus van Noyellcs, 
Heer van Bourfy. 

De twM!f Rechtsgchieden der Heerlykheid 
wm Bottlaar~. 

Om nu ook iets van de twaalf Rechts-Gebie
den van de Vrye Heerlykheid van Boulaarc, te 
zeggen: 

Het voornaarofte van alle is Op- Brakele , 't· 
welk tufTehen Akrine , en Geertsoerge gele~ 
g~n '· en van zeer fchoone Weiden voor
zten 1s. 

Hçt tweede: is Neder- Brakele alwaar de BaanM 
derheeren gemeenelyk hun verblyf houden, Zy 
hebben 'er een prachti~ Huis, ,t welk , na dat 
het Kalèeel verwoelè was , door François Ber
nard van Kalftoa herfield, en met Water, 't 
welk de voorbyvloeijende Rivier de Dender aan 
't zelve verfchaft, omringt, en daarenboven met 
een zeer aangenaame Tuin verfiert is. 

Goefferdinghe, het derde Gebied , is niet ver
re van Opbrakele gelegen. 

Onkerfele is gelegen in de Nabuurfchap van 
Nederbrakele, op den weg na BrulfeL 

Op dien weg achter het Bofch van Raatpal zyn 
insgelyks gelegen de Dorpen van Nieuwenhove 
en W aarbeke. 

Angherelle heeft voormaals nevens het Bofch 
't welk men dicht by deze plaats ontmoet , aan de 
Heeren van E.echaute toebehoort. 

Nederhaffeit is vermaart , mits het de onge
lukkigen tot een veilige vluchtplaats ftrekt. 

Vloefeghem en Smerlibbe zyn mede aanzie
nelyke Dorpen, in yder van de welke de Groot 
Baljuw van Aalfi een Stedehouder aanfteld. 

Afpelaare, zynde een Vlek, op den weg na 
Aalfl: gelegen , 't welk de voorgaande Plaatzen 
zoo in getal van Ingezetenen, als van fraaijigheid 
te bovt:n gaat. 

Y deghem , het twaalfde Gebied der Heerlyk
heid van Boulaare is een z.eer vermaakelyk Vlek, 
in de Nabuurfchap van Ninove, en op de Den
der , alwaar men die Rivier overlèeekt , gele
gen. Haare Landeryen beftaan in vermaakely
ke Weiden , en zeer vmchtbaare Akkers , wel
ke zich op twee duiz.end febreeden in eene vlak
te uitlèrekken; hebbende het Geflacht van Y de
ghem , voor het 0verige, alhier een Kafteel, en 
de Meyer en Schepenen een Huis~ waarin zy 
hmme Byeenkomften houden. 

Deejlinge , en de overige Rechtsgehiefk1~ 
van Boukzare. 

Aan Deefiinghe. is z.yne Geboorte verfchu1-
digt Gillenus Timmerman , Abt van St. Peters
Kloofter op den Berg Blandyn, en Pnmaat van 
Vlaandre , die geduurende de voorgaande Be
roerten van wegens den Koning van Spanje , 
verfcheide Gezantfchappen aan de oproerige Sta
ten bekleed heeft. 

Nu zullen wy van de Rechtsgebieden, welke 
aan de Vrye Hcerlykheid van Boulaare eigen 
z yn, overgaan tot de genen die in het Cynsboek 
van Vlaandre , wel onder de gemelde Heerlyk
hcid worden gefield, doch aan byzondere Hec-

A a ren, 
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ren , die Leenmannen van den Baanderheer van 
Boulaare zyn toebehooren. 

De Naamen van die Rechts-Gebicden z.yn, 
Sandberge, Onltre, Parikke , Up-HafTelt Oom
berghe, en Efche S. Le\'yn. 

Gebied van Smzdberge. 

Dit Gebied is in een zeer vermaakelyken Oord 
op de Dender gelegen , en heeft bchalven z.yne 
\Veiden , Boffchen , Vy•·ers , en vruchtbaare 
Akkers , een Kafteel 't ,..,.elk met Water om
ringt is. 

Sandberge behoort thans aan het Gellacht varr 
Lalaing , doch voormaals zyn de Reeren van
der A a, Oultre , Liekerke , en Enghien , in 't 
bezit daarvan geweefi:, zynde de Gellachten van 
vander Aa, en Eng-hien voormaals insgelyks Ei
genaars van Oultre geweefi:. 

Het Recht van dit Gebied , word voor het 
'Overige , beftiert door eenen Baljuw , Onder
Baljuw, Meyor, en ze\'en Schepenen. 

Gebied van Uphaj]èlt. 

UphaiTelt is een groot Vlek , 't welk voor
maals in het Latyn, Haftuturn genaamt wierd, 
behoorende aan het zeer Adelyk Geilacht van 
HaiTelt. 

Onder deze Heerlykheid is gelegen het Ge
bied van Mounenbrouk, 'uurrnaals Moarenbroek 
genaamt, 't welk insgelyks eenen Meyernevens 
cene Rechts-Bank van ~chepenen heeft. 

V oorrnaals behoorde dit laatftgemelde Gebied 
aan het Geilacht van Wall , en vervolgens aa.R 
dat van Steeland , doch thans is de Heer du 
Faing, Baanderheer van Jamoigne, daarvan in 
bezit. 

Heerlykhedetl van Oomberghe en Parike. 

Zie aan 't De Heerlykheid van Oomberghe is het Erf
eynde v.... goed van den uitmuntenden Gendtfchen Stam 
't III.Boek D ~~ 1111 
Fig. No. van amman , van welken nzeyer, J~.~.arcbant, 
1 3· Guict:iardytt, en andere Gefchiedenis-Schryvers 

dikwils gewag maakcn. 
Parike of Parikle behoorde ten Tyde der Re

.geering van Philips , Herto~ van Bourgonje , 
aan Robbert van MalTerne, Ridder van het Gul
de Vlies. 

In 14i'3· 'vierd Par.ike door de Gendtenaars 
in de aiTc.:he gelegt, waar vandaan het miffchien 
gekomen is, dat de Ouden het genaamt hebben 
het verbrande Vlek. 

Deze Heerlykheid belluit binnen ha-aren om
trek verfcheide andere Heerlykheden, gelyk als 
Hombroek , weJ.ke voormaals aan Willem van 
Reingaarts-Vliet toebehoorde , en voorzien was 
van een Meyer en Schepenen , die , gelyk men 
het noemde te Berge in Henegouwe Hoofd
V onniffe haalden ; hebbende die van Boulaare 
in zaaken van opvolgingen, op die wys gemee
nelyk de Gewoonten van Henegouwe gevolgt. 

De Heerlykheid van Herimez, welke voor· 
rnaals insgelyks haaren Baljuw en Schepenen 
had , behoorde eertyds aan het Gellacht van 
Lewerghem. 

Heerlykheid van Ejèhe S. Levyn. 

De Eigenaars van deze Heerlykheid waren 
voormaals insgelyk$ Leenmannen van den Baan
derheer van Bm1laare. 

Deze Plaats , is voor het overige , vermaard 
wegens de Marteldood welke de Heilige Le
vyn, AaJ:ts-BiiTchop van Schotland, en A poftel 
van de Gendtenaars , en van die van Aalft , al
hier geleden heeft. 

.Heerlykheid van Schendclbeke~ 

Toflchen _Neder-Boulaare en Y deghem ont
moet men m een aangenaamen Oord op den 
Oever der Dender , het Gebied van Schcndel
beke , 't welk wel geenszins aan de Lmdftreek 
van Boulaare is onderworpen , doch aan den 
Baanderheer van de zelve toebehoort , en van 
het Graaffchap van Aalft verheft. 

Dat Schendelbeke voormaals een groot Kaf
teel is geweefi: , blykt uit de Lyft welke Peter 
van Reingaarts-Vliet , Heer van Boulaare, ge
lyk 0/ivier de la Marcbe, Marcbant, Jakob 
Meyer , Engelram van Monjlerlet , Emanuel 
Sueiro , en andere Schryvers verhaal en, in 14 )6. 
aan het Leenhof van Aalfi: overgaf. 

Het Gellacht van Lillaare bezat voormaals in het 
Kerfpel van Schendelbeke , zeven en een halve 
Morgen Lands , als een V ryadelyk a-oed , 't 
welk Joan van Lilla.are in 1 ~ 89. op den Feeft
dag van Kruis-Verheffing , aan de Abdiffe ert 
het Kloofter van Beaupré, ten overftaan van de 
Leenmannen , die in den Naam van den Graaf 
daar by tegenwoordig waren, overdroeg. 

Uit deze en andere Plaatzen mag men ook wel 
befluiten , dat deze Hcerlykheid van Schendel
bcke voormaals toebel){)()rt heeft aan hetGeilacht, 
't welk den zelfden Naam voerde. 

Vrye Heer!ykheid van Schoorij]è. 

De tweede Vrye Heerlykheid welke haar aan
deel tot de gemeene Lallen van Geertsberge 
moet opbrengen , in Schoorilfe, in het Latyn 
genaamt &:bornacum , tn Eji:ornai:t: in het 
Franfch. 

De eerfie die deze Hccrlykhcid bezeten heb
ben, zyn Geweeft de Heercn uit het voortref
felyk Geilacht, 't welk den zelfden Naam voer
de. Van deze ging zy over tot de Heercn van 
Gavere die haar Edel Bloed met den glans der 
deugd verfierende, in 1378. van Lodewyk van 
Male , die zich op dien tyd te Oudenaarde he
vond, verkreegen, datze tot eene V rye Heer
lykheid vcrklaart wierd, oordeelende de gcmel
de Lodewyk dat hy verpl.i<:ht was Arnolf van 
Gavere, Heer van Schoorilfe en Kroifilles, be
halven het Teeken der Riddcr-ordre waarmede 
hy hem verfiert had, wegens zyne uitmunten
de dicnfi:en, welke hy van den zeiven te Ou
denaarde tegen de Gendeenaars ontfangen had, 
insgelyks tot Baanderhee~ te verheffen. 

Thans behoort Schoor1iTc aan het Doorluch
tig Geilacht van Lalaing, en in de oude Lyli: 
der Plaatzen van Vlaandre , worden aan deze 
Hecrlykheid zeven Rechts-gebicden _tocgevoegt, 
waarvan Schooriffe zelf het Hoofd JS. 

Van Schooriffc i~ geboortig .Mattheus, K~
nonmk 
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nonnik \'an St. Maartcns-Rcr.~, die natierhand, 
te weten in 1 190. tot vyfden Abt van het Kloof: 
ter der Premonll.rcnl~r Orde t\! Ninove , vcr
koc:-~n wierd. 

zit un 't I Iet K:tllecl van deze P!n:tts is voorm~als zeer 
emdt \'In fraai g'C\\'Cefl:' doch nu door Oudhctd byna 
i~~-'J;k ,·cn·allen, zyndc echter nog door ccne breede 
1+- Gracht omrii1gt. . 

Thans behoort deze Ilccrlykhcld aan de zeer 
Doorluchtige \~rouwe Margreet van Lalaing, 
Gravinnc van Bcrlaymont. 

De oYcrigc zes Rechts-gebicden, of Dorpen 
welke ond~:r Schootilfc behooren, zyn Scghel
fL·m, S. Kornclis, Iloorenbcke, Rofebeke, S. 
Blafius-Boukle , en \~ .. eldene. Even zoo vecle 
plaatzen worden ook in het Cynsboek van 
Ylaandre onder deze Ileerlyk.heid geret:kent be
halven dat in plaats van W cidene, St. 1\·farie
Iloorcnbckc geHeld, en het Dorp \V cidene on
der de Rechts-gebieden van verftheide Leen
mannen geplaatlt word. Doch de Lyft van den 
Baanderheer verdient daaromtrent het meefte 
Gdoof, mits men onder de Schriften van 1sGra
venfteen of het Leenhof van Aalfl: voormaals 
cene byzondere lyti: van de Heerlykheid v~n St. 
Marie-Iloorenbeke gevonden heeft, waarm de 
Heer van Schooriffe bekent, dat hy deze Heer
lykheid a(~ezonderd van dit! van Schoori[e, 
als een Leen des Graaven van Aalft bezat. 

Onder de meefte van de gemelde Rechts-ge
bicden, behaoren insgelyks een i ge andere Heer
lykheden , gelyk als Roosbeke , welke voor
maals toebehoort heeft aan het Gcfiatht van 
Lummene, Schoori!Te R yft , behoorende aan 
het Buis van Quefnoy enz. 

De Heilige Maagd Amelberge is voormaals 
Vrouwe van deze Heerlykheid ge weeft, gel yk 
te zien is in haar Leven, 1t welk Jakob Hendrik, 
Licentiaat inde Godgeleenheid, en Paftoor te Me
relbeke, in de Moeder-T aal befchreven heeft. 

De Landeryen van deze Heerlykheid behoo
ren aan de Prioriffe van het Gafthuis te Oude
naarde ; defniettegenfl:aande is,er een Meyer en 
een Schepen-Bank, om de voorvallende Bur
gerlyke zaaken af te doen. 

De overige Rechts-Gebicden der Lamijlreek 
van Geertsberge. 

Bchalven de vrye Heerlykheden van Boulaa~ 
re , en van Schoonffe behaoren nog zes en der~ 
tig Rechts- gebieden onder Geertsberge, na
melyk. 

Steenhuize, het voornaamfte van allen , ~ 
welk voormaals een Prinsdom was, en aan het 
macht1g Genacht van Gruthuze, toebehoorde. 

Haffeit ter Vryen, welk gebied nevens het 
voorgaande ten allen tyde van alle belafiingen 
en onderwerping aan de Graven van Vlaandre 
en van Aalft bevryd zyn geweeft; 

Elft , Edelsare, Leupeghcm , Volkeghem , 
Etichove, Meldene, Nieukerkc, Pamde, k wa· 
rcfmont, Orroir, en Sulfcke, (de twee laatfi· 
gemelde behoorende aan d~:n Prins van Li~ne) 
Markc en Kcrkcm (welke uit het Genacht van 
Lumme!lc in dat van Adorne overge~aan zyn) 
Among1cs en Rofcnake (waarvan de llecren 
van. Mont~orcncy Eigenaars zyn ; 

S. Mane L1crdc, het welk voormaals den 
Naam van Graaffchap J1ad, en 

Ilemelverdighcm, het wdk met een fraai Kaf
tcel verHert is. 

De tw~e laatftgc:mclde Rccht~-gehicdcn bc
hooren thans aan JenGraaf van Maliaing, doch 
voormaals aan het Gellacht van Mafmines, en 
onder andere aan Robbert, Ridder van het Gul
de V lies, die een groot bcgunlligcr van de 
Monniken van het Karthtti1.er Kloofter ten Bo
fche na by Hemclverdighem in S. Maartens-Lier
de , was. II y had naby dit Kloofier een 
Huis opgerccbt, waarin hy zeer Godvruchtig
lyk, en als een Monnik leefde. Wordend~: , 
voor het overige , het Gebied van S. Maam:ns
de, en dat van Monnix-Swalmc gereekent on
der de genen welke men gemeenelyk 's Graven
propre noemt. 

Heerlykheid van S. Denys-Boukle. 

Onder de Rechts-gebieden der Landfiteek 
van Geertsberge behoort insgelyks dat van S. 
Denys-Boukle, waarvan de voornaame Gend
fche Stam van Borlut thans in bezit is. 

Dit Gefiacht is, volgens Gramay, en andere 
Gefchiedenis-Schryvers, van Genua oorfpronge
lyk, en kwam ten cyde der Regering van Graaf 
Arnolfte gelyk metdat van Bette, in Vlaandre, 
doch vervol?:ens veranderde het zyncn Naam 
in dien van Borlut. 

Uic dien Stam zyn verfcheide voortre.ffelyke 
Mannen gefprooten, ert onder dezelve de Stich
ter van St. Auguftyns-Kloofl:er, en de Vermeer
deraar van het Klariffe-Nonne-Kloofter te Gendt; 
als ook Sirnon, die in Ifp. door den Staat als 
Gezant aan Hertog Philips den Cocden, afge
vaardigt wierd, Joan, die zich in den V cldflag 
by Groninge vermaart gemaakt heeft, en an
dere; zynde dat Geflacht, voor het overige 
door Huwelyken aan de Hulzen van Bette, 
Gavere, en. Dendermonde vermaagfchapt. 

Hcerlykhcden van Yutne en Moerbeke. 

Te Viane heeft voormaals een voortreffelyk 
Kafteel geltaan , waarvan men tegenwoordig 
niet anders dan de Puiohoopen ziet, doch het 
zelve geniet nog het V oorrecht van eene veili
ge fcllllilplaats voor de ongelukkigen , en is 
vermaard wegens de jaarmarkt welke aldaar 
in Herfllmaand daags na het fccft van den 
Aarts Engel S. M1chiel gehouden word , en het 
Nonne-Kloofter der zoogenaamde Graauwzuf
tcrs van de Orde van den Heiligen franc.if.. 
kus. 

Moerbekc is in de Nabuurfchap van het zeer 
Vermaakelyk en Groot-Bofch van Raafpal, gele
gen, en voorzien van een zeer heldere fontein 
welke Daniel Heinfins in zyne Gedichten be
fchryfc. 

Beide deze \'lekken , bchooren aan het Ge
flacht van Egmond. 

Wat het gemelde Bofch van Raafpal betrcfè, 
~Jarchant verhaalt, dat het zelve nevens Ruf.: 
broek, Lederfde, en eenige hondert Mudden 
Graan en Haver Jaaarlyks, door Joanna van 
Konftantinopele, Gravinne van Vlaandre, in 
I :' 8, tegens dt! Kalfdrye van Ka!fd, met Mi
chiel Harnes g~:ruilt is. 

A a 2 Hur-
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llccrlykheid van Grimighcm. 

.Ann de andcr.c zyde van het Bofch van Ra~
pal ontmoet men op den Oever van de Dender 
de lleerlykheid van C?rimighem, welke door 
Hendrik den I V. Korimg van V rankryk, nc· 
vens de Heerlykheid van Enghien, aan den 
Prins van Aremberg vcrkocht is. 

In 1::8. wierd hierten Eere van de H. Maagd 
Maria een Nonoe-Kloofter gefticht. 

lleedykheid vaa Hutldelgbem. 
Tot Befluit der Landlireeken van Geertsber

ge, zal ik hierby voegen de Heerlykheid van 
Hundelghem, welke Naam, gelyk de klank van 
het woord fchynt te kennen te geven, mede 
van de Hunnen ontleent is. 

Zy behoort thans aan het Aloud en Adelyk Ge
flacht v:an R ym , 't welk uit Saxen oorfpronge
lyk is, zynde Boudewyn R ym , na dat fiet 
gemelde Geilacht door Keizer Karel den Gro· 
ten overwonnen , en hier en daar verfpreid 
was , in Vlaandre overgekomen. Dees had 
in Saxen het Kafteel Wyfierveld, welke Naam 
nog hedendaags aan de Wapens van het Ge
flacht van Rym gegeven word, bewoont, en 
in de Nederlanden komende, verkoor hy zyn 
verblyf, gelyk men verhaalt, niet verre van de 
Schelde , ter plaatze, welke na dat Geilacht nog 
genaamt word Ryngenefie, als of men wilde 
zeggen Ryme-?efté of Neft en W~onplaats vim 
R ym. Van dit Geflacht fpreekt Lmdanus wyd
loopiger in het eerfte Bock zyner Befchryving 
van Dendermonde. 


