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Woord vooraf 
Beste lezer, 
 
De oude Grieken wisten het al. Toen Odysseus de Trojaanse kustlijn achter zich liet was hij niet op zoek 

naar roem en glorie, want die had hij al verworven door zijn aandeel in de tien jaar durende oorlog. Hij 

wenste enkel het water van de Egeïsche Zee met zijn schip te doorklieven om zijn vrouw Penelope en 

zijn zoon Telemachos te omhelzen. Echter is dit stuk niet hetgeen men uit de Odyssee onthoudt. Hoe 

spectaculair het ook mag zijn, de bestemming op zich is het niet waard om herinnerd te worden, om 

vervat te worden in epische verhalen aan de rand van een laaiend vuur. Tien jaar lang zwierf de koning 

van Ithaka op de Middellandse Zee rond in de hoop om ooit zijn geliefde eiland terug te zien. Heksen, 

sirenen en eenogige reuzen kruisten zijn pad en weerhielden hem van een spoedige terugkeer naar 

huis. Het is dit deel van het grote verhaal, het duistere pad vol valkuilen, verlokkingen en vervloekingen 

dat zich leent om bezongen te worden in epische liederen, waarmee Odysseus zich verheft boven de 

andere Griekse helden uit de Trojaanse oorlog.  

 

Hoewel het niveau van de dramatiek en de epiek in de totstandkoming van deze masterscriptie zich op 

een laag niveau bevindt en zich enkel zou lenen tot een zeer matig lied, behelst de Griekse sage een 

universeel moralistische boodschap: het gaat niet om de bestemming waar je uiteindelijk uitkomt, maar 

om de ongelukken en herinneringen van onderweg. 

 

Ik ben later op mijn bestemming gekomen dan verwacht maar met dit schrijven rondt zich een periode 

van vier jaar van studiearbeid en -ijver af. Een periode die werd aangewend om talenten te ontplooien 

en de geest en de kijk op de wereld te verruimen. Vier jaar lang hebben professoren en assistenten de 

tijd genomen om mijn dorst te lessen aan de fontein der wijsheid en om mij essentiële zaken des levens 

bij te brengen. Al geef ik grif toe dat dit gepaard ging met enig leed en een behoorlijke dosis gevloek, 

was deze periode meer dan enkel kommer en kwel. Nieuwe ervaringen en bovenal nieuwe mensen 

hebben mijn persoonlijkheid en leven in bijzondere mate verrijkt. Het is een periode waarop ik met 

vreugde en blijdschap kan terugblikken in alle facetten dat het met zich mee brengt. 

 

Het zou van een misplaatste trots getuigen om valselijk te beweren dat dit schip solo de ruige oceaan 

wist te bevaren. Naast een kapitein staan vele bemanningsleden om het schip op zijn koers te houden. 

Het aantal bemanningsleden is immens en het is onmogelijk om hen allemaal bij naam en toenaam te 

noemen. Desalniettemin wil ik langs deze weg mijn dankbaarheid betuigen voor jullie steun, raad en 

verdraagzaamheid. Toch wil ik een aantal mensen in het bijzonder vernoemen. Allereerst wil ik mijn 

promotor en copromotor bedanken om als kompas te dienen en mij steeds de goede richting aan te 

wijzen. Ten tweede gaat mijn grootste respect uit naar Pieter om mij vast te binden aan de mast terwijl 

de sirenen om zich heen zongen, de continue stroom aan verzuchtingen en verwensingen te aanhoren 

en de moraal om voort te zetten hoog te houden. Als derde gaat mijn dank uit naar Willem en Sibrecht 

om dit epos te overschouwen, te lezen en te herlezen. Als vierde en laatste wil ik mijn erkenning uiten 

aan mijn Penelope om tijdens al deze jaren van omzwervingen en ongemakken steeds de moed te 

vinden om trouw op haar Odysseus te wachten en zich te lenen tot een inspirerende muze en drijfveer. 

 

Tot slot rest mij enkel om u, de lezer, een fijne verderzetting van deze masterscriptie toe te wensen. 

 

         Lissewege, 1 augustus 2019  



3 

Inhoudstabel 
Woord vooraf ................................................................................................................................................. 2 

Overzicht van de gebruikte tabellen ............................................................................................................. 5 

Overzicht van de gebruikte figuren ............................................................................................................... 5 

Lijst van gebruikte munteenheden, inhoudsmaten en oppervlaktematen ................................................ 6 

Het metrisch stelsel ................................................................................................................................... 6 

Het monetair stelsel ................................................................................................................................... 6 

1. Inleiding .................................................................................................................................................. 7 

1.1. Onderzoeksopzet ........................................................................................................................... 7 

1.2. De feodale crisis in de veertiende eeuw ...................................................................................... 7 

1.3. Terminologie: heerlijkheden en adel .......................................................................................... 10 

1.4. Structuur van de scriptie ............................................................................................................. 11 

2. De rekeningen van Rode: een beschrijving met enkele bemerkingen .............................................. 12 

3. De baljuws en ontvangers aan het hof te Rode.................................................................................. 16 

4. De heren van Rode: een dynastiek overzicht ..................................................................................... 20 

5. De heerlijkheid Rode: een wereld op papier ...................................................................................... 27 

5.1. Een administratieve insteek ........................................................................................................ 27 

5.2. Een juridische benadering ........................................................................................................... 27 

6. Het heerlijke budget ............................................................................................................................ 32 

6.1. Categorisering van het inkomen ................................................................................................. 32 

6.2. Het inkomen in perspectief ......................................................................................................... 33 

6.3. Inkomens uit administratieve functies ....................................................................................... 38 

7. De heerlijke uitgaven ........................................................................................................................... 41 

7.1. Tendensen in de uitgaven ........................................................................................................... 41 

7.1.1. Onderhoudsuitgaven .......................................................................................................... 41 

7.1.2. Lonen en reisuitgaven ......................................................................................................... 43 

7.1.3. Renten .................................................................................................................................. 46 

7.1.4. Huishoudelijke uitgaven ...................................................................................................... 47 

7.2. De heerlijke rekeningen in de ruimte ......................................................................................... 54 

7.2.1. Het Vlaams stedelijk netwerk ............................................................................................. 54 

7.2.2. Heerlijke geografische inzichten......................................................................................... 57 

7.2.3. Transport in middeleeuws Vlaanderen .............................................................................. 61 

8. Een globaal beeld: inkomen versus uitgaven ..................................................................................... 64 

9. Conclusie ............................................................................................................................................... 66 

10. Bibliografie ............................................................................................................................................ 68 

10.1. Onuitgegeven bronnen ............................................................................................................... 68 



4 

10.2. Geraadpleegde literatuur ............................................................................................................ 68 

10. Bijlagen ................................................................................................................................................. 74 

10.1. Stadsarchief Ieper – de rekeningen van Rode ........................................................................... 74 

1393 ...................................................................................................................................................... 74 

1405 ...................................................................................................................................................... 79 

1431 ...................................................................................................................................................... 82 

1433 ...................................................................................................................................................... 85 

1434 ...................................................................................................................................................... 88 

1436 ...................................................................................................................................................... 92 

1437 ...................................................................................................................................................... 95 

1439 ...................................................................................................................................................... 98 

1441 .................................................................................................................................................... 101 

1451 .................................................................................................................................................... 104 

1452 .................................................................................................................................................... 106 

1459 .................................................................................................................................................... 108 

1460 .................................................................................................................................................... 114 

1462 .................................................................................................................................................... 121 

1463 .................................................................................................................................................... 131 

1464 .................................................................................................................................................... 139 

1465 .................................................................................................................................................... 143 

1466 .................................................................................................................................................... 148 

1467 .................................................................................................................................................... 152 

1468 .................................................................................................................................................... 156 

1469 .................................................................................................................................................... 160 

1470 .................................................................................................................................................... 164 

1472 .................................................................................................................................................... 168 

1478 .................................................................................................................................................... 172 

1479 .................................................................................................................................................... 176 

1480 .................................................................................................................................................... 179 

1487 .................................................................................................................................................... 182 

1494 .................................................................................................................................................... 185 

1495 .................................................................................................................................................... 188 

1496 .................................................................................................................................................... 191 

1497 .................................................................................................................................................... 194 

1499 .................................................................................................................................................... 196 

 



5 

10.2. Rijksarchief Gent - Inventaris van de familie Desmanet de Biesme en van aanverwanten... 198 

10.2.1. Selectie denombrementen van lenen te Kachtem (1430 – 1624), stuk 2232 ............... 198 

10.2.2. Selectie denombrementen van lenen te Oekene (1419 – 1665), stuk 2237 ................. 199 

10.3. Rijksarchief Kortrijk – Oorkonden met de blauwe nummers .................................................. 201 

10.3.1. Verkoopakte Rode 1385, stuk 9184 ................................................................................. 201 

10.3.2. Bevestiging van de verkoopsakte uit 1385 in 1389, stuk 9185 ....................................... 204 

10.3.3. Kwitantie van betaling reliefgeld door Oste van Kooigem in 1428, stuk 9187 .............. 206 

10.3.4. Kwitantie van betaling reliefgeld door Gerard van Kooigem in 1456, stuk 9189 .......... 206 

10.3.5. Denombrement van Rode uit 1460, stuk 9192 ............................................................... 207 

 

Overzicht van de gebruikte tabellen 
Tabel 1. Overzicht van de baljuws te Rode en hun jaarlijkse vergoeding ................................................. 19 

Tabel 2. Overzicht van voorkomende plaatsnamen tussen 1393 en 1499 ............................................... 57 

Tabel 3. Overzicht van voorkomende plaatsnamen tussen 1459 en 1470 ............................................... 59 

 

Overzicht van de gebruikte figuren 
Figuur 1. Het relatieve inkomen per jaar .................................................................................................... 34 

Figuur 2. Tijdreeks van het inkomen uit renten en tienden in absolute cijfers ........................................ 35 

Figuur 3. Jaarlijkse weergave van het totale inkomen in vergelijking met de haverprijzen ..................... 36 

Figuur 4. Jaarlijkse weergave van het inkomen met trendlijn ................................................................... 37 

Figuur 5. Relatieve verdeling van de uitgaven ............................................................................................ 53 

Figuur 6. Absolute verdeling van de uitgaven ............................................................................................ 53 

Figuur 7. Aantal vernoemingen van plaatsnamen per jaar ........................................................................ 58 

Figuur 8. Tijdsreeks met het jaarlijkse inkomen in vergelijking met de uitgaven ..................................... 64 

Figuur 9. Overzicht van de jaarlijkse nettowinst......................................................................................... 65 

 

  

file:///C:/Users/joran/Google%20Drive/Studies/Geschiedenis/Thesis/DeZaeyer_thesis.docx%23_Toc16164861
file:///C:/Users/joran/Google%20Drive/Studies/Geschiedenis/Thesis/DeZaeyer_thesis.docx%23_Toc16164861
file:///C:/Users/joran/Google%20Drive/Studies/Geschiedenis/Thesis/DeZaeyer_thesis.docx%23_Toc16164864
file:///C:/Users/joran/Google%20Drive/Studies/Geschiedenis/Thesis/DeZaeyer_thesis.docx%23_Toc16164864
file:///C:/Users/joran/Google%20Drive/Studies/Geschiedenis/Thesis/DeZaeyer_thesis.docx%23_Toc16164865
file:///C:/Users/joran/Google%20Drive/Studies/Geschiedenis/Thesis/DeZaeyer_thesis.docx%23_Toc16164865
file:///C:/Users/joran/Google%20Drive/Studies/Geschiedenis/Thesis/DeZaeyer_thesis.docx%23_Toc16164866
file:///C:/Users/joran/Google%20Drive/Studies/Geschiedenis/Thesis/DeZaeyer_thesis.docx%23_Toc16164866
file:///C:/Users/joran/Google%20Drive/Studies/Geschiedenis/Thesis/DeZaeyer_thesis.docx%23_Toc16164867
file:///C:/Users/joran/Google%20Drive/Studies/Geschiedenis/Thesis/DeZaeyer_thesis.docx%23_Toc16164867
file:///C:/Users/joran/Google%20Drive/Studies/Geschiedenis/Thesis/DeZaeyer_thesis.docx%23_Toc16164868
file:///C:/Users/joran/Google%20Drive/Studies/Geschiedenis/Thesis/DeZaeyer_thesis.docx%23_Toc16164868
file:///C:/Users/joran/Google%20Drive/Studies/Geschiedenis/Thesis/DeZaeyer_thesis.docx%23_Toc16164869
file:///C:/Users/joran/Google%20Drive/Studies/Geschiedenis/Thesis/DeZaeyer_thesis.docx%23_Toc16164869
file:///C:/Users/joran/Google%20Drive/Studies/Geschiedenis/Thesis/DeZaeyer_thesis.docx%23_Toc16164870
file:///C:/Users/joran/Google%20Drive/Studies/Geschiedenis/Thesis/DeZaeyer_thesis.docx%23_Toc16164870
file:///C:/Users/joran/Google%20Drive/Studies/Geschiedenis/Thesis/DeZaeyer_thesis.docx%23_Toc16164871
file:///C:/Users/joran/Google%20Drive/Studies/Geschiedenis/Thesis/DeZaeyer_thesis.docx%23_Toc16164871
file:///C:/Users/joran/Google%20Drive/Studies/Geschiedenis/Thesis/DeZaeyer_thesis.docx%23_Toc16164872
file:///C:/Users/joran/Google%20Drive/Studies/Geschiedenis/Thesis/DeZaeyer_thesis.docx%23_Toc16164872


6 

Lijst van gebruikte munteenheden, inhoudsmaten en 

oppervlaktematen 
Aangezien dit verhaal zich afspeelt vóór de Franse revolutie is het niet mogelijk om de verworven 

standaardisatie van maten, gewichten en munten die wij de dag van vandaag kennen, zo maar te 

implementeren in een middeleeuwse setting. Vele steden en regio’s hadden eigen eenheidsmaten en 

munten die bovendien met elkaar in concurrentie traden. In vele regio’s werden verschillende munten, 

landmaten en gewichten naast elkaar gebruikt. Een gegeven dat na de Franse Revolutie zou verdwijnen. 

De rijkheid aan verschillende munten en eenheden brengt evenwel ook problemen met zich mee. Om 

die reden een kort overzicht van de verschillende eenheden die in deze thesis aan bod kunnen komen. 

 

Het metrisch stelsel 
Voor de kasselrij Kortrijk gelden volgende maten:1 

o de el = 0.7 m 

o de voet = 0.2976 m (10 voeten = 1 roede) 

o de vierkante roede : 0.00354239 ha (kasselrijmaat) 

o de kleine roede: 0.0008856 ha (stadsmaat) 

o 100 kleine roede = 1 honderlands 

o 1600 kleine roeden = 1 bunder 

o 100 grote roeden = 1 vierendeel 

o 400 grote roeden = 1 bunder 

o de korenmaat: 1 razier: 126.42 l 

o 1 zak Leiemaat : 127.44 l 

o 1 mud = 8 zakken = 12 razieren = 48 vaten 

o de havermaat : 1 zak : 132.024 l 

o de inhoudsmaat voor vloeistoffen : 1 pint =  0.57324 l voor bier 

= 0.8355 l voor melk 

o het gewicht : 1 pond : 0.4639 kg 

 

Het monetair stelsel2 
Alle monetaire bedragen in dit werkstuk zijn uitgedrukt in ponden parisis, tenzij expliciet anders 

vermeld.  

De pond parisis 

o 1 pond parisis (lb.) = 20 schellingen (s.) = 240 penningen/deniers (d.) 

o 1 schelling parisis (s.) = 12 penningen/deniers (d.) 

 

De Parijse pond verhoudt zich tegenover andere belangrijke munten uit de regio als volgt: 

1 pond parisis = 1/12 ponden groten Vlaams 

  = 1/8 ponden groten Brabants 

  =  5/8 ponden tournois 

  = 1/2 ponden artois  

                                                             
1 Paul Vandewalle, Oude Maten, Gewichten En Muntstelsels In Vlaanderen, Brabant En Limburg (Gent: Belgisch 
centrum voor landelijke geschiedenis, 1984), 50–51. 
2 Vandewalle, 65–66. 
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1. Inleiding 

1.1. Onderzoeksopzet 
Het is geenszins een nieuw gegeven dat binnen de maatschappijen sociale groepen of klassen te 

ontwaren zijn. Iedere groep heeft zijn eigen karakteristieken op sociaal, economisch en cultureel vlak 

waarmee ze zich onderscheiden van de ander. Er is een reeds een lange (Europese) traditie waarbij veel 

aandacht uitgaat naar de hogere echelons van de maatschappij. Zeker binnen het tijdsbestek van de 

middeleeuwen is het ongetwijfeld de adelstand die tot de verbeelding spreekt. Het romantische 

denkbeeld uit de negentiende eeuw van de dappere en edelmoedige ridders is dan ook nooit veraf. 

Tegenwoordig speelt heel wat van de populaire cultuur zich af in feodale en middeleeuwse settingen 

waardoor op regelmatige basis de aandacht erop gevestigd wordt. Het zou evenwel kort door de bocht 

zijn om bijvoorbeeld de populaire tv series onmiddellijk te koppelen aan het academisch veld, hoewel 

de linken er alvast zijn. De sterke aanwezigheid van dergelijke onderwerpen geven aan dat dergelijke 

periodes wel leven en noch belangrijker intrigeren. 

Heel wat elementen van de middeleeuwse samenleving zijn al ruimschoots aan bod gekomen in 

de academische wereld maar toch blijft het noodzakelijk om kritisch te kijken naar de kennis die reeds 

verworven is. Het blijven in vraag stellen van paradigma’s en theorieën kunnen het beeld van de 

middeleeuwse maatschappij scherper stellen. Op deze manier kan men een wereld die vreemd is aan 

de onze, op een diepgaande wijze begrijpen. Een belangrijk aspect hiervan is de bestuurlijke entiteiten 

op het laagste niveau: de heerlijkheid. Ondanks het hoge aantal heerlijkheden in Vlaanderen is het 

vinden van alomvattende studies over het financieel beheer niet eenvoudig. Zo stelt Frederik Buylaert 

in 2012 dat ‘Precious few accounts survive that allow an analysis of the evolution of seigneurial revenues 

before 1500 and noble expenditure is even more of a mystery.’3 

In deze scriptie gaan we specifiek op zoek naar de economische positie van een aristocratisch 

geslacht in de vijftiende eeuw. Het heeft echter weinig zin om het hele academische veld af te schuimen 

om een ruim en misschien wel nietszeggend beeld te schetsen. Daarom zal er gepoogd worden om op 

basis van de rekeningen van Rode een idee te schetsen over hun economische capaciteiten en wat de 

implicaties daarvan zijn. Dit brengt onmiddellijk drie nieuwe vragen naar voor: wie waren de heren van 

Rode en kan er bij uitbreiding een sociaal profiel aan hen gekoppeld worden? Wat zijn de mogelijkheden 

van de rekeningen? Hoe moet de heerlijkheid Rode geclassificeerd worden binnen het feodaal stelsel? 

Een aantal van deze vragen zullen beantwoord worden aan de hand van een financiële analyse van de 

rekeningen. Daarbij wordt er een speciale aandacht gegeven voor de geografische aanwezigheid in de 

rekeningen. Hoewel de rekeningen een uitermate interessante bron zijn, is het noodzakelijk om de 

gegevens te contextualiseren aan de hand van literatuur en extra contemporaine administratieve 

documenten, zoals denombrementen, vonnissen en correspondentie.  

1.2. De feodale crisis in de veertiende eeuw 
Met de publicatie van ‘Caractères originaux de l’histoire rurale fançaise’ suggereerde Marc Bloch 

in 1931 al op een algemene crisis van het sociaal systeem in de veertiende eeuw. Hetgeen na de oorlog 

door Edouard Perroy werd opgepikt in zijn publicatie ‘Les crises du XIVe siècle’. Met deze publicatie 

zwengelde het debat over een algemene feodale crisis dan ook stevig aan.4 Deze teksten brachten een 

eerder pessimistische houding tegenover de veertiende en vijftiende eeuw waarbij de middeleeuwse 

maatschappij afgleed tot een periode van economische recessies, moreel en politiek verval en bovenal 

                                                             
3 Frederik Buylaert, “The Late Medieval ‘Crisis of the Nobility’ Reconsidered: The Case of Flanders”, Journal of 
Social History 45, nr. 4 (2012): 1119. 
4 Rodney Hilton, “A Crisis of Feudalism”, Past & Present, nr. 80 (1978): 3–5. 
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een zware demografische terugval. Hoewel de Zwarte Dood halfweg de veertiende eeuw zeker zijn 

aandeel heeft, liepen de demografische cijfers reeds voor de grote uitbraak al voorzichtig terug. In die 

zin kan de pestepidemie vooral als een sterke katalysator gezien worden. De reden voor deze terugval 

kan gevonden worden in de landbouwsector, veruit de belangrijkste economische sector in het ancien 

régime, die door de sterke bevolkingsgroei in de eeuw ervoor op zijn limieten botste. Steeds vaker 

werden de minder goede gronden gecultiveerd waardoor de marginale opbrengsten steeds verder 

inkrompen. Door de slechte economische omstandigheden hoeft het ook niet te verwonderen dat er 

sociale onrust ontstond. Zo kenden Vlaanderen, Frankrijk en Engeland in de veertiende eeuw grote 

opstanden die niet ageerden tegen oppressie. Zij hielden er een maatschappelijk destructieve houding 

op na waarbij de traditionele maatschappelijke orde met de drie standen (clerus, adel en de derde 

stand) die onder meer door Adalbero van Laon tot stand was gekomen, in vraag gesteld werd. Het 

dalende nationaal product zorgde evenzeer voor minder inkomen van de adel waardoor zij steeds vaker 

moesten teren op het inkomen uit plunderingen tijdens oorlogen. Hetgeen opnieuw de massa niet ten 

goede kwam.5 De overexploitatie en de stagnerende productiviteit leidden in de veertiende eeuw al tot 

een neerwaartse demografische trend. Het traditionele domaniaal systeem kwam nog verder onder 

druk te staan door een gebrek aan arbeiders, opstandigheid en potentieel vlucht gedrag. Daarnaast 

ondermijnden de landaristocratie hun eigen positie door hun populatie door oorlog te verkleinen en 

hun gronden te vercijnzen. De opkomst van gegoede boeren en het stijgende aandeel van loonarbeid 

deed de economische basis van het feodaal systeem verder ineenstuiken.6 

Een belangrijk onderdeel van deze discussie hangt nauw samen met de ontwikkeling van een 

kapitalistische samenleving. Het is een understatement om te stellen dat er geen algemene consensus 

bestaat over de overgangsperiode tussen de versplinterde agrarisch-feodale samenleving en een 

kapitalistische maatschappij die gedragen werd door een Europees stedennetwerk. De breuklijn valt 

grosso modo uiteen in de klassiek-liberaal commercialisatiethese en het marxistische transitiedenken.7 

Uit  bovenstaande debat over de feodale crisis in de veertiende en vijftiende eeuw zou de indruk 

gewekt kunnen worden dat de landelijke aristocratie behoorlijk in onmin leefde met de opkomst van 

een autonome derde stand in de stedelijke centra. Het tegendeel is eerder waar. De opkomst van het 

marktsysteem staat in sterk verband met de ontwikkeling van de heerlijkheden en het domaniaal 

systeem in de regio’s. Het waren de landheren die het economisch surplus van de boeren onttrokken 

en deze via tussenpersonen commercialiseerden. Aangezien de adel hun grip niet op de 

boerenbevolking konden houden, moest de landadel het surplus steeds vaker aan de boeren zelf laten. 

Hun invloed steeg tijdens de veertiende en vijftiende eeuw nog door het verder verval van renten en 

dienstplicht. Ook steeg het aantal verhandelbare gronden op de markt waardoor de economische 

slagkracht van de adelstand verder degenereerde. 8 Het hoeft om bovenstaande reden dan ook niet 

verbazen dat de eerste stedelijke marktcentra ontstaan zijn in de nabijheid van forten en grote 

domeinen. Onvermijdelijk trokken deze plaatsen handelaren aan om de overschotten te transporteren 

naar andere regio’s om zich zo te verrijken.9 

                                                             
5 Rodney Hilton, Class Conflict and the Crisis of Feudalism (Londen: The Hambledon Press, 1985), 239–41. 
6 Henry Heller, “The Decline of Feudalism”, in The Birth of Capitalism: A 21st Century Perspective, The Future of 
World Capitalism (Londen: Pluto Press, 2011), 26. 
7 Frederik Buylaert e.a., “De adel ingelijst: ‘adelslijsten’ voor het graafschap Vlaanderen in de veertiende en 
vijftiende eeuw”, Bulletin de la commission royale d’histoire: Academie royale de Belgique = Handelingen van de 
Koninklijke commissie voor geschiedenis: Koninklijke academie van België 173 (2007): 2–3. 
8 Heller, “The Decline of Feudalism”, 44–45; 48-9. 
9 Erik Thoen, “A ‘commercial survival economy’ in evolution. The Flemish countryside and the transition to 
capitalism (Middle Ages - 19th century)”, in Peasants into farmers ? The transformation of rural economy and 
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Uit recent onderzoek blijkt dat de sterke negatieve visie op de feodale crisis in de veertiende en 

vijftiende eeuw afgevlakt dient te worden en dat de consequenties een stuk minder dramatisch uitvielen 

voor de aristocratie. Het klopt evenwel dat de algemene economische basis van een heerlijkheid door 

een stijgende inflatie en een stagnerende productiviteit inkromp en dat de assertiviteit van de steden 

juridische inkomsten van de adel afsnoepte. De impact die deze economische veranderingen hadden 

op de sociale groep ‘adel’ zou minder fatalistisch zijn. Het aantal en de structuur van de adel zou ook na 

deze veranderingen quasi onaangetast zijn omdat de adel zich veerkrachtig toonde tegenover de 

uitdagingen die samen met de commercialisatie van de economie kwamen. Het economisch profiel van 

de edelman evolueerde mee met de sociale samenstelling.10 Dit neemt niet weg dat sommige edelen 

het in deze periode financieel moeilijk kregen en hun eigendommen met hypotheekleningen moesten 

verzwaren of nog erger, verkopen. Al is het kort door de bocht om te stellen dat dergelijke verhalen niet 

voorkwamen voor of na de zogenoemde crisisperiode. Zo stelt Frederik Buylaert voor om niet langer 

over een eeuw van crisis maar over een transitieperiode te spreken. Onder meer in Vlaanderen wordt 

de piste van de verarmde adel steeds vaker verlaten en dreigt de historiografische slinger misschien 

door te slaan naar de andere kant. De adel wordt niet langer als verarmd aanzien maar als een 

belangrijke financiële motor in het staatsvormingsproces.11 

Een andere argumentatie voor de feodale crisis kan gevonden worden in demografische factoren. 

In de hoge middeleeuwen was het zeer uitzonderlijk wanneer een aristocraat meer dan één titel hield, 

waar het in de late middeleeuwen eerder de regel dan de uitzondering was. Op het eerste zicht 

ondersteunt deze vaststelling een adellijke crisis. Wanneer in de hoge middeleeuwen één edelman aan 

één heerlijkheid gekoppeld werd, had men in die periode meer edelen nodig om alle heerlijkheden in 

te vullen. Het accumuleren van meerdere heerlijkheden onder één individu suggereert namelijk dat een 

noemenswaardig deel van de oude aristocratie verdwenen was of op zijn minst geen heerlijkheden 

meer bezat. Het wekt ook de indruk dat er een soort survival of the fittest ontstond waarbij de overlever 

steeds meer eigendommen verwierf en op die manier weer sterker stond tegenover de rest. Het is 

echter foutief om te stellen dat financieel krachtigere edelen het laken naar zich toe konden trekken. 

Volgens de feodale wetgeving hadden familieleden steeds voorrang om feodale goederen aan te 

schaffen bij een mogelijke overdracht, via erfenis of verkoop, aan derden. De accumulatie van 

heerlijkheden hoeft daarom niet gepaard te gaan met een grootschalige verdwijning van adellijke 

geslachten. Het is echter berekend dat de adellijke families met een ratio van vijftien procent per kwart 

eeuw van het toneel verdwenen. Dit lijkt veel maar dit percentage ligt in dezelfde lijn met het cijfer in 

de vroeg moderne periode. Dit bood de kans aan rijke burgerlijke families met adellijke ambities om de 

sociale ladder op te klimmen. Door het langzaamaan toelaten van een nieuwe sociale groep veranderde 

het economisch profiel van de adel in zijn geheel. De nieuwe adel had namelijk hun fortuin verdiend via 

commerciële en industriële activiteiten waardoor zij minder afhankelijk waren van het inkomen uit  

heerlijkheden.12 

                                                             
society in the Low Countries (middle ages-19th century) in light of the Brennerdebate, door Peter 
Hoppenbrouwers en Jan Luiten Van Zanden, vol. 4 (Turnhout: Brepols, 2001), 107. 
10 Arie Van Steensel, “Beyond the Crisis of the Nobility. Recent Historiography on the Nobility in the Medieval 
Low Countries II”, History Compass 12, nr. 3 (2014): 274–75. 
11 Frederik Buylaert, “The Late Medieval ‘Crisis of the Nobility’ Reconsidered: The Case of Flanders”, Journal of 
Social History 45, nr. 4 (2012): 1118-20. 
12 Buylaert, 1123-8. 
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1.3. Terminologie: heerlijkheden en adel 
Hoewel het einddoel van dit betoog in essentie geen bijdrage tot het debat over het onderscheid 

tussen domeinen en heerlijkheden wil bewerkstelligen, is het onmogelijk om dit interessante debat in 

zijn volledigheid te negeren. Het zou immers onzinnig zijn om een volledige masterscriptie over de 

financiële en economische werking van een heerlijkheid op te stellen, zonder even stil te staan bij het 

algemeen concept van een heerlijkheid en bij uitbreiding het adellijk statuut. In deze verhandelingen 

hanteren we volgend onderscheid: een domein hoeft niet per definitie meer of minder gronden te 

omvatten dan een heerlijkheid. Een domein bevat een foncier en gronden terwijl een heerlijkheid van 

bijkomende rechten op het grondgebied kan genieten. Het moet desalniettemin gesteld worden dat 

deze afbakening enigszins als kort door de bocht bestempeld kan worden. Heerlijkheden hadden 

gebruikelijk ook een foncier en domeinen konden evenzeer over rechten beschikken. Een poging om 

domeinen en heerlijkheden zo veel mogelijk van elkaar te scheiden heeft daarom als belangrijkste 

functie om hen van elkaar te onderscheiden.13 Een onderscheid was er wel degelijk, onder meer op 

sociaal vlak. Er was namelijk een sterke verbondenheid tussen een heerlijkheid en een adellijke status. 

Ondanks de stijgende invloed van niet-adellijke figuren in verschillende hoge functies in de 

Bourgondische Nederlanden bleven de adel zich nog steeds als een aparte sociale groep onderscheiden 

van de rest. Zo onderschreef Roeland de Baenst, de baljuw van Brugge, het belang van de adel in 1480 

door te stellen dat de wereld niet zonder de adel kan, net zoals een man zonder hoofd.14 Howard 

Kaminsky bezag een heerlijkheid dan weer eerder als een sociaal en politiek privilege dat nauwelijks een 

scheiding tussen de publieke en de private aard kende. Het bezit van een heerlijkheid wordt namelijk 

gekoppeld aan bestuurlijke en juridische rechten die zich tegenwoordig louter in de publieke sfeer 

afspelen. Kaminsky wijst er dan ook dat een heerlijkheid een bepaalde status met zich mee bracht. Het 

was alleen niet voldoende om specifieke eigendommen en privileges te bezitten om tot de adellijke 

stand te behoren. Het was ook noodzakelijk om deze verworven status op een gepaste manier publiek 

uit te dragen, door bijvoorbeeld een bepaalde levensstijl aan te houden. Het volstond niet om enkel 

rijkelijk te leven; de wereld moest dit ook kunnen waarnemen.15 Aangezien het verwerven van specifieke 

privileges en het aanhouden van een gepaste levensstijl volstond om tot de adel op te klimmen, 

impliceert dit dat sociale mobiliteit tot de laatmiddeleeuwse realiteit behoorde. Dit is een belangrijke 

trendbreuk met de eeuwen voordien waar de adeldom in belangrijke mate geassocieerd werd met een 

militair karakter.16 

Mario Damen en Antheun Janse vertrekken dan weer eerder van een populair beeld van de adel: 

“een geprivilegieerde, erfelijke elite, gekenmerkt door uitoefening van publiek gezag, een leidende 

militaire rol en een exclusieve levensstijl.” Al voegen zij er verder aan toe dat dit een simplistische 

benadering van de sociale groep is. De groep op een gedegen en universele manier, die toepasbaar is 

in diverse regio’s en tijdszones definiëren, is uitermate moeilijk. Het vaststellen dat iemand van adel is, 

verschilt daarbij ook nog eens van regio tot regio en licht dus een stuk minder voor de hand dan in eerste 

instantie gedacht. Om die reden gebruiken historici, al dan niet bewust, eigen constructies om deze 

groep op een behapbare manier af te bakenen en te differentiëren.17 

                                                             
13 Jacques Mertens, “De ekonomische leefbaarheid van de lekenheerlijkheid op grond van de heerlijke 
rekeningen (1300-1500)”, Histoire économique de la Belgique, 1973, 474–76. 
14 Stadsbibliotheek Brugge. Hs. 442, fol 15 r. 
15 Howard Kaminsky, “Estate, Nobility, and the Exhibition of Estate in the Later Middle Ages”, Speculum 68, nr. 3 
(1993): 686-95. 
16 Thomas N. Bisson, “Medieval Lordship”, Speculum 70, nr. 4 (1995): 577–78. 
17 M. Damen en A. Janse, “Adel in meervoud. Methodologische beschouwingen over comparatief 
adelsonderzoek in de Bourgondische Nederlanden”, Low Countries Historical Review 123, nr. 4 (2008): 517–18. 
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1.4. Structuur van de scriptie 
De opbouw van deze masterscriptie is als volgt: 

In een eerste luik zal er dieper worden ingegaan op de hoofdbron van deze scriptie: de rekeningen 

van Rode. Hierbij zullen de specificaties van de bron uitgebreid aan bod komen, maar zal er tevens 

gewezen worden op de beperkingen die het met zich mee brengt. 

Een tweede luik gaat dieper in op de menselijke actoren die in verband gebracht kunnen worden 

met de heerlijkheid Rode. In de eerste plaats zijn dit de baljuws en de ontvangers van Rode die de taak 

hadden gekregen om de inkomsten en uitgaven jaarlijks nauwkeurig bij te houden en te bundelen. Zij 

kunnen als vormgevers van de rekeningen aanzien worden. In deze paragraaf zal evenzeer dieper op 

hun identiteit en hun profiel ingegaan worden, zover als mogelij. Na de baljuws volgen de werkgevers, 

de feitelijke heren van Rode en bij uitbreiding hun familie. Hierbij werd getracht om een zo nauwkeurig 

mogelijke dynastiek verloop te schetsen aan de hand van literatuur als contemporaine administratieve 

documenten. Een ander doeleinde van dit onderdeel is het schetsen van het socio-economisch profiel 

van de heren. Om de inhoud van de rekeningen naar waarde te kunnen schatten, is het noodzakelijk om 

te begrijpen, of op zijn minst een poging te doen, welke impact het leen van Rode op de heer en zijn 

familie had. Het inkomen en de uitgaven moeten op een andere manier gelezen worden wanneer het 

leen slechts een onderdeel is van het totale inkomen dan wanneer het de enige inkomensbron is. In dit 

opzicht is het onmogelijk om een set rekeningen uit zijn geheel te trekken omdat men dreigt het 

overzicht te verliezen. 

Een derde luik richt zich specifiek op de juridische en administratieve zijde van de heerlijkheid 

Rode. Dit wil zeggen dat op basis van administratieve documenten, bijvoorbeeld denombrementen en 

vonnissen, en correspondentie naar de mogelijkheden van het leen wordt gekeken. Op deze manier 

wordt er getracht een verwachtingshorizont te creëren. De noodzaak om het leen eerst te schetsen op 

een theoretische manier, is noodzakelijk om de discrepantie met de werkelijkheid waar te nemen. Zo 

kunnen de denombrementen rechten vernoemen die in praktijk niet of nauwelijks af te dwingen zijn. 

Een vierde luik richt zich volledig op het inkomen. Het is namelijk het inkomen dat in belangrijke 

mate de uitgaven determineert. Bij een hoog inkomen kunnen de heren veel consumeren, terwijl een 

laag inkomen het tegendeel bepleit. Het inkomen stelt in dat opzicht de grenzen van de uitgaven. 

Het vijfde luik richt zich dan weer op de uitgaven en kan als het belangrijkste luik beschouwd 

worden. Dit onderdeel is opgesplitst in twee grote blokken. In het eerste blok worden de uitgaven op 

een systematische manier benaderd. De uitgaven worden opgedeeld en beschreven in verschillende 

categorieën. Op die manier kan onder meer nagegaan worden of het leen al dan niet financieel gezond 

is en in hoe verre het verkregen inkomen genuttigd kan worden om een gepaste levensstijl te 

onderhouden. In het tweede blok zal de aandacht gaan naar de geografische aanwezigheid in de 

rekeningen. Het is onmogelijk om Rode als een eiland in het Vlaamse landschap te aanschouwen daar 

het steeds in contact komt met zijn omgeving. In dit onderdeel zullen deze contacten worden 

behandeld. 

Tot slot leent het zesde luik zich tot een synthese van het vierde en vijfde luik. De heerlijke 

inkomsten en uitgaven zullen tegenover elkaar geplaatst worden met de bedoeling om de economische 

en financiële surplus van het leen te achterhalen.  
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2. De rekeningen van Rode: een beschrijving met enkele bemerkingen 
Het vertrekpunt voor dit eindwerk waren de rekeningen van de heren van Rode die bewaard 

worden in het stadsarchief van Ieper. De reeks heeft betrekking tot de periode van 1392 tot 1596 en 

telt in totaal 58 jaarrekeningen. Het is dus niet verrassend dat deze reeks verscheidene onderbrekingen 

kent, soms van meer dan twintig jaar. Door de omvang en de rijkheid aan informatie van deze 

jaarrekeningen is het niet mogelijk om binnen het tijdsbestek van dit eindwerk het voltallige corpus, 

noch ieder specifiek aspect uit het corpus uitgebreid te behandelen. Om die reden zal het besproken 

materiaal zich beperken tot de periode 1393 – 1499. In voorgenoemde periode hebben 33 

jaarrekeningen de tand des tijds overleefd. De overleveringen in dit tijdsbestek zijn echter niet 

gelijkmatig of symmetrisch verdeeld: in de periode voor 1430 zijn er slechts twee rekeningen 

overgeleverd, respectievelijk 1393 en 1405; evenals in het vijfde en het achtste decennium van de 15e 

eeuw is er slechts beperkt materiaal overgeleverd (respectievelijk een en twee rekeningen); de overige 

decennia zijn beter vertegenwoordigd en voor de periode 1459 – 1472 ontbreken enkel de rekeningen 

van 1461 en 1471. In de jaren vijftig van de vijftiende eeuw werd het leengoed verdeeld onder de twee 

zonen, Oste en Jan van Kooigem (zie verder), waardoor ook de rekeningen opgedeeld werden. Zo 

verhaalt de rekening van 1451 over het grootste deel van het leengoed, namelijk 2/3, en de rekening 

van 1452 over het kleinste deel (1/3). De rekeningen met betrekking op het andere deel van de 

heerlijkheid Rode zijn niet bewaard gebleven. De overgebleven rekeningen zijn op drie eenheden (1431; 

1433; 1434) na allemaal in het Middelnederlands overgeleverd. De drie voornoemde stukken zijn 

opgetekend in het Middelfrans.  

Net zoals de ongelijkmatige verdeling doorheen de lange eeuw is er ook een groot verschil tussen 

de jaren onderling. Een aantal rekeningen zijn bijzonder uitgebreid en gedetailleerd neergeschreven. Zij 

bedragen meer dan twintig folio’s tekst. In het jaar 1466 werd een nieuwe baljuw aangesteld, met name 

Lodewijk Havrout, en onthullen de rekeningen systematisch minder details in vergelijking met diens 

voorganger. Deze trend zet zich ook verder bij de opvolgers van Lodewijk Havrout. De gewijzigde 

omvang en details bevinden zich niet zozeer in de ontvangsten, aangezien deze een vrij constante 

structuur hebben doorheen de voltallige tijdsreeks. De oorzaken liggen des te meer bij de uitgaven. 

Vanaf het jaar 1465 wordt er gebruik gemaakt van cedullen en kwitanties waardoor het niet duidelijk is 

waarvoor de genoemde bedragen besteed zijn. Bij de eerste vermeldingen zijn deze verwijzingen van 

een relatief kleine waarde, namelijk vijf ponden. Dit bedrag loopt in 1480 zelfs op tot 400 ponden. De 

afwezigheid van dergelijke cedullen geeft ons desondanks een goede inkijk in het algemene verloop van 

inkomsten en uitgaven, de economische waarde van de heerlijkheid, maar het verhult wel de oorsprong 

van de gemaakte kost. Dit geeft grote beperkingen om een gedetailleerd onderzoek op langere termijn 

op te zetten. 

Voorts zijn de rekeningen op relatief dezelfde manier opgebouwd. Eerst volgt een inleidende 

paragraaf met de naam van de baljuw, de naam van de gediende heer en de periode waarover de 

rekening liep. Op de duur van de rekeningen omvat evenwel een kleine veranderlijke factor: op twee 

rekeningen na beginnen en eindigen zij met kerstmis. Enkel de jaren 1393 en 1405 starten 

respectievelijk in februari en april. Ook deze rekeningen hebben een duur van exact één jaar. Dit maakt 

deze rekeningen met een vergelijkend oogmerk minder interessant, maar daarom niet minder 

waardevol. Het moet evenwel genuanceerd worden dat de vooropgestelde periodes zo strikt werden 

toegepast als beweerd. Het was vrij gebruikelijk om achterstallige ontvangsten en uitgaven uit het 

voorgaande jaar te registreren en te verwerken in het volgende boekjaar of het boekjaar kunstmatig te 

verlengen tot de datum van de presentatie van de resultaten. Tijdens deze uitlooptijden was het niet 
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ongebruikelijk om nog inkomen te genereren en geld uit te geven waardoor de tijdsaanduiding eerder 

als indicatie aanzien kan worden dan een eng gegeven.18 

Daarna volgen lange lijsten waar de inkomsten en uitgaven netjes van elkaar zijn gescheiden. 

Zowel de inkomsten als de uitgaven worden op systematische wijze verdeeld in twee secties, 

afgescheiden door middel van een tussentijdse som. Enkel in de laatste decennia wordt een onderscheid 

gemaakt bij het inkomen met betrekking tot de locatie van de inning. Bij de uitgaven vinden we nooit 

tussentitels als dusdanig terug. Afhankelijk van de details en de lengte van de rekeningen kan het aantal 

tussentijdse totalen sterk verschillen. De rekening van 1441 werden de tussentijdse totalen wel voorzien 

maar heeft de scribent die totalen uitzonderlijk nooit ingevuld. Na het afronden van de opsomming van 

de respectievelijke inkomsten, dan wel uitgaven telt de scribent alle tussentijdse totalen op. Vervolgens 

maakt hij het verschil tussen de inkomsten en uitgaven op, om tot slot tot een finaal verschil te komen. 

Bij een positieve balans is vaak de datum van de overhandiging genoteerd. Bij een negatieve balans stelt 

de baljuw nog een tegoed te hebben van de heer. Deze werkwijze was mogelijk door de persoonlijke 

band tussen de heer en de baljuw. Het was niet ongebruikelijk dat zij elkaars schuldenaar en schuldeiser 

waren. Dit wijst erop dat dergelijke rekeningen niet aanzien moeten worden als administratieve 

documenten met een groot juridisch gewicht maar eerder als een persoonlijke verantwoording 

aangaande de verstrekte middelen waarover de baljuw in naam van zijn heer kon beschikken.19  

Vooraleer er verder gegaan wordt met de inhoudelijke aspecten van de rekeningen, is het 

noodzakelijk om enkele vormelijke aspecten te overschouwen. Binnen de historiografie bestaat er een 

stroming dat stelt dat boekhoudkundige afschriften niet zozeer als een economische dan wel als een 

culturele bron aangezien kan worden. Dergelijke documenten zijn geen dragers van objectieve feiten 

maar zijn bewust vorm gegeven door de auteur om zijn eerlijkheid en oprechtheid te etaleren. Zij 

beseffen dan ook dat dergelijke financiële verslagen geïnterpreteerd worden als een persoonlijk 

dagboek waaruit hun eigen identiteit zou kunnen blijken. Om die reden zou men de schriftelijke neerslag 

bewust kunnen manipuleren om zo op papier een perfect imago te kunnen verwerven.20 Ondanks er 

goede redenen zijn om aan te nemen dat dergelijke theorieën toepasbaar zijn op tal van 

boekhoudkundige documenten, lijkt deze theorie in mindere mate van toepassing op de rekeningen van 

Rode. Dit wil niet zeggen dat de rekeningen vrij van manipulatie waren. De baljuw had er namelijk alle 

baat bij om de heer van zijn oprechtheid te overtuigen waardoor de rekeningen iets meer kunnen 

vertellen over de scribent. De rekeningen zijn in die mate sober en zonder franjes opgesteld. De 

beschrijven van de beschreven posten bevatten vaak net voldoende informatie om er wijs uit te komen. 

Het ontstaan van de rekeningen gebeurde in een persoonlijke verhouding tussen baljuw en heer 

waardoor niet de indruk gewekt wordt dat deze rekeningen niet bewust als een ego document werd 

gecreëerd. Desalniettemin zou het nonsens zijn om te stellen dat deze rekeningen niet gebruikt kunnen 

worden vanuit een sociaal en culturele invalshoek. Zo begint iedere rekening met een opsomming van 

de naam van de baljuw en de heer, aangevuld met zijn titels. Het is dus niet zo dat de rekeningen geen 

sociale aanwijzingen verschaffen en dat die aanwijzingen de rekeningen een zekere vorm geven.21 

                                                             
18 Leo Van Buyten, Theorie en praktijk voor de financiële instellingen van het Ancien Régime : de verborgen 
facetten van het rentmeesterschap (Leuven: KUL. Departement geschiedenis, 1982), 550. 
19 Erik Aerts, “Laatmiddeleeuwse Brabantse rekeningen in het historisch onderzoek”, Gemeentekrediet van 
België. Driemaandelijks tijdschrift 26 (1982): 281–82. 
20 Jason Scott-Warren, “Early modern bookkeeping and life-writing revisited: accounting for Richard Stonley”, 
Past and Present 11, nr. 230 (2016): 153. 
21 Frederik Buylaert en Jelle Haemers, “Record-Keeping and Status Performance in the Early Modern Low 
Countries”, Past & Present 230, nr. 11 (2016): 132. 
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Hoe gemakkelijk de verschillende tussentotalen en het genoteerde verschil op het einde van de 

rekening ook lijken, toch brengt het een belangrijk methodologisch vraagstuk met zich mee. Bij het 

verwerken van de verschillende inkomensbronnen kwamen toch enkele opmerkelijke zaken naar boven 

drijven. Er zit namelijk in een aantal rekeningen een significant verschil tussen het opgegeven inkomen 

in zijn totaliteit op het einde van iedere rekening, de som van de individuele inkomsten en de som van 

de verschillende tussentijdse totalen. Het lag in de lijn der verwachtingen dat deze cijfers (lichtjes) van 

elkaar zouden afwijken door de feilbaarheid van de mens en daar een rekenfout al gauw gemaakt wordt. 

Bij significante tekorten op de balans zou men in de richting van de baljuw kunnen kijken om het verschil 

te verklaren. Toch zien we in 14 rekeningen dat het totaal verschuldigd bedrag aan de heer hoger ligt 

dan de som van de individuele inkomensposten. Zo loopt dit verschil in 1497 op tot een totaalbedrag 

van 26 ponden. Het is geenszins logisch en aannemelijk dat de baljuw het inkomen van de heer 

subsidieerde. In de omgekeerde richting gebeurt dit slechts acht keer. In het jaar 1439 liep het 

opgegeven verschil op tot een recordbedrag van 47 ponden. Hoewel we hier de grootste verschillen 

hebben uitgelicht, bedraagt het verschil doorgaans onder en rond de vijf ponden. Ondanks het groot 

aantal ontbrekende rekeningen zijn deze afwijkingen, mede door hun omvang en frequentie, niet louter 

toe te schrijven aan flagrante rekenfouten van de beambte. In de middeleeuwse constellatie is het bij 

houden van een boekhouding geen evidentie. Door het gebruik van een vigesimaal-duodecimaal 

monetair stelsel is de kans op rekenfouten nu eenmaal groter. Daarnaast kon de baljuw slechts op 

beperkte rekenkundige hulpmiddelen vertrouwen om zijn taak tot een goed einde te brengen.22 In het 

geval van de rekeningen van Rode wordt de Parijse pond gebruikt als rekenmunt. Dit wil in geen geval 

zeggen dat alle inkomen en uitgaven in deze munt werden ontvangen of betaald. Buiten de Parijse pond 

vinden we minstens twee andere munten terug in de rekeningen. Zo noteerde de baljuw in 1393 de 

munteenheid ‘noble’ op en in 1479 worden twee koeien aangekocht in ‘schilden’. In het laatste geval 

werd het totaalbedrag omgezet in Parijse ponden. Het aanhouden van één enkele rekenmunt moest 

toelaten om een eenvoudiger overzicht van de ontvangsten en uitgaven te bewerkstellingen. Dat kon 

evenwel extra fouten in de omzetting van de verschillende munten opleveren. 

Daaruit volgt dat wij eerder een kritische houding aanhouden tegenover de nauwkeurigheid 

waarmee de baljuws de rekeningen hebben opgetekend, met het inkomen in het bijzonder. Daarom 

schuiven wij de hypothese naar voor dat in bepaalde jaren de rubrieken in de realiteit niet geïnd zijn 

aan het neergepende bedrag. Zeker voor de jaarlijkse renten uitgedrukt in haver daalt de geïnde 

hoeveelheid nooit, ook niet in de jaren van crisis. In dit opzicht lijkt het ons niet onredelijk om aan te 

nemen dat deze haverrente niet altijd geïnd is zoals de bron omschrijft en men via achterstallige 

betalingen de schuld vereffende of een kwijtschelding ontving. In crisisjaren werd het totaalinkomen 

naar de realiteit verlaagd en in de jaren nadien verhoogd.  

Voor het gebruik van het cijfermateriaal heeft dit wel enige implicaties. De hypothese stelt in 

essentie het gegeven cijfermateriaal in vraag. Is het dan nog wel mogelijk om met deze cijfers te werken? 

Hier is het antwoord volmondig positief! De slotsom geeft bij deze hypothese wel degelijk een reëel 

inkomen weer daar er reeds correcties zijn doorgevoerd. Wat betreft de individuele inkomensbron 

impliceert dit een theoretisch inkomen waardoor in relatief opzicht een foutenmarge ontstaat. 

Desalniettemin blijft dit zeer interessant materiaal. 

 In de rubriek met inkomsten is het mogelijk om in alle voorzichtigheid te spreken van een 

wederkerend patroon. Voorzichtig omdat de structuur namelijk lichtelijk afwijkt tussen de verschillende 

baljuws. 

                                                             
22 Aerts, “Laatmiddeleeuwse Brabantse rekeningen in het historisch onderzoek”, 277. 
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Voor de periode 1466 – 1499 zijn de inkomsten heel duidelijk geografisch gestructureerd. De 

inkomsten van de parochies van Oekene, Kachtem en Gullegem worden van elkaar afgescheiden en per 

eenheid voorzien van een tussentijdse som. Toch mogen we deze opdeling niet te strikt interpreteren. 

Zo vinden we in het laatste decennium ook (geringe) inkomsten uit Zwevezele en Koolskamp terug. Deze 

inkomsten worden samen met toegevoegde renten uit Emelgem en Izegem onder Kachtem 

gecategoriseerd. Doch kan men hier een mentale indeling van de eigen omgeving in zien. 

Voor de periode 1393 – 1466 is het vinden van een wederkerende structuur lastiger en lijken de 

inkomsten voor een deel arbitrair genoteerd. Zo worden de inkomsten uit de tienden te Kachtem en 

Oekene vaak samengenomen en afgescheiden van de overige inkomsten in een apart tussentijds totaal 

maar worden de landrenten over verschillende tussentijdse totalen verspreid. Een strikte geografische 

opdeling lijkt hier dus niet aan de orde. Evenwel kruipt er toch een licht herkenbaar patroon in de 

rekeningen. Vaak wordt eerst de rente van Schardauw vermeld, direct gevolgd met niet nader bepaalde 

penning rente en/of één of meerdere inkomens uit een heerlijk recht zoals doodkoop. Verder zijn er 

minder terugkerende patronen waar te nemen. Het is dan ook zeer de vraag of de inkomsten op een 

chronologische manier geordend zijn. In dit geval kan men de renten uit Kachtem hoger verwachten 

aangezien zij net na midwinter geïnd werden. Daaruit kunnen we voorzichtig besluiten dat de ordening 

eerder op arbitraire wijze verlopen is. 

Aangaande de uitgaven is het moeilijker om tot eventuele conclusies te komen. In heel veel 

uitgaven worden noch een datum noch een plaatsbepaling vermeld waardoor het quasi onmogelijk is 

om conclusies te trekken over de geografische of chronologische ordening. Inhoudelijk gezien zijn de 

uitgaven over de jaren heen te divers en niet voldoende wederkerend om een zinvolle lijn te kunnen 

trekken. Het zou nonsens zijn om de uitgaven als een volledig willekeurig en arbitraire geheel voor te 

stellen. De verschillende secties mogen dan niet strikt thematisch geordend zijn; toch is er vaak een 

logische en coherente volgorde te vinden. Zo werden in 1462 verschillende keren nagels aangekocht 

zonder tijds- of plaatsbepaling maar kunnen we wel aannemen dat deze samen werden aangekocht.23 

Deze staan logischerwijs na elkaar beschreven. Verdere conclusies over de samenstelling kunnen we 

hier niet maken. 

  

                                                             
23 Stadsarchief Ieper. Kasselrijarchief reeks 1, 2945, deel 3, p 15 - 16 
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3. De baljuws en ontvangers aan het hof te Rode 
In het algemeen kan gesteld worden dat baljuws vorstelijke ambtenaren met administratieve en 

juridische bevoegdheden op lokaal vlak waren. Zij stonden in voor het innen van heerlijke rechten en 

boetes, het vervolgen van overtredingen door zich als openbare aanklager in de rechtbank te vertonen, 

en het opvolgen van de strafuitvoering. Deze functie komt op veel verschillende bestuurlijke niveaus 

terug, zowel op grafelijk niveau als op lokaal niveau, zoals de heerlijkheid Rode.24 Zeker op lokaal niveau 

kan de baljuw als een verlengstuk beschouwd worden van het toezicht van de heer. Wanneer deze niet 

in de heerlijkheid zelf verbleef, nam de baljuw zijn taken over. Zeker het beheer van het heerlijke domein 

behoorde tot de verantwoordelijkheid van de baljuw. Deze genoot van een zekere financiële vrijheid 

maar moest zijn beleid steeds via jaarlijkse rekeningen aan de heer verantwoorden.25 Naast het 

opstellen van boekhoudkundige verslagen waren de baljuws op lokaal niveau belast met het onderhoud 

van infrastructuur op het grondgebied van de heerlijkheid, het voeren van verkennende gesprekken en 

het verwerven van goederen die zijn heer wilde hebben. Zeker binnen kleinere hofhoudingen vervulde 

de baljuw als het ware de rol van rechterhand.26 Leo Van Buyten vatte het zijn van de rentmeesterschap 

dan ook heel goed samen: “Het rentmeesterschap was een erefunctie of een ereverplichting, bezoldigd, 

maar niet ‘vet’, of vergoed met een ereloon; de bedienaars waren gefortuneerden (min of meer 

naargelang de omstandigheden en de noodzaak), omdat zij op tijd en stond geld moesten voordschieten 

wanneer de kas leeg was en dringende uitgaven moesten worden gedaan; soms lieten zij heel wat veren 

op het slagveld of kwamen zij wegens schulden voor het gerecht; de ‘honneurs’ aan de functie verbonden 

zouden de grootste aantrekkingskracht ervan uitgemaakt hebben.”27 

Voor de vijftiende eeuw zijn we zeker van minstens zes verschillende baljuws voor de heerlijkheid 

Rode en een uniek baljuw voor het jaar 1393. Het is evenwel niet uitgesloten dat in de periode 1405 – 

1430 een of meerdere baljuws aangesteld zijn waar niets van overgeleverd is. In de latere periode zijn 

er ook nog onderbrekingen, maar deze zijn noemenswaardig korter. Ook nummerden de aangestelde 

baljuws de rekeningen per persoon voor de periode 1460 – 1480 waardoor het mogelijk is om de 

continuïteit bij de onderbrekingen na te gaan.  

Bij de baljuws van de eerste twee rekeningen uit de collectie zullen wij niet lang blijven stilstaan. 

In 1393 was een zekere Clais Honds aangesteld om voor Willem de Tolnaere het inkomen en de uitgaven 

te beschrijven. Voor het jaar 1405 was dit een zekere Wallekin Cramps voor Rogier de Tolnaere. Voor 

beide baljuws is het niet geweten hoe lang zij reeds in dienst waren voor hun heer. Het is hier wel te 

onderschrijven dat deze heren ten minste van degelijke komaf waren aangezien lokale baljuws 

doorgaans een hogere stand dan de landbouwers hadden of zelf rijke pachters met verschillende 

eigendommen waren.28 

                                                             
24 Jan Van Rompaey, Het grafelijk baljuwsambt in Vlaanderen tijdens de boergondische periode (Brussel: Paleis 
der Academiën, 1967), 261–307. 
25 Eduard Van Ermen, “Het ambtenarenkorps in enkele laatmiddeleeuwse heerlijkheden: een Brabants 
voorbeeld”, in Handelingen Van Het 13de Internationaal Colloquium Spa (Brussel: Gemeentekrediet van België, 
1988), 297–303. 
26 Bert Tops, “De evolutie van de heerlijke financiën van Westerlo en Herselt (1463 - 1600)”, in Lokaal en 
internationaal: de archivaris tussen geschiedenis en maatschappij (Brussel: Algemeen Rijksarchief, 2015), 184–
85. 
27 Van Buyten, Theorie en praktijk, 555. 
28 Herman Van Isterdael, “Financiële en fiscale factoren als basis voor machtsposities in 
plattelandgemeenschappen”, in Les structures du pouvoir dans les communautés rurales en Belgique et dans les 
pays limitrophes (XIIe-XIXe siècle) (Internationaal Colloquium, Spa: Gemeentekrediet van België, 1986), 255. 
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Zeker vanaf het jaar 1431 vinden we een zekere Amant van Steelande terug als baljuw van Rode. 

Doordat hij zijn rekeningen niet nummerde zoals zijn opvolgers wel zouden doen is het niet helemaal 

zeker hoelang hij dit ambt vervuld heeft. We vinden tot en met de rekeningen uit 1452 gelijkaardige 

namen terug: Amant, Mand, Mants en Mantkin van Steelande. Het optekenen van alternatieve vormen 

van de naam is in de ancien régime geen unicum waardoor hier een sterk vermoeden bestaat dat het 

om één en dezelfde persoon gaat. De handschriften in de rekeningen lijken op het eerste zicht sterk op 

elkaar maar door een gebrekkige paleografische expertise zullen wij voorzichtig zijn om hier sterke 

conclusies aan te verbinden. Indien Amant van Steelande over een periode van minstens 21 jaar als 

baljuw gediend heeft, heeft hij zijn broodheer overleeft. Het is niet onaannemelijk dat de erfgenamen 

van Oste van Kooigem ook op hem beroep deden, aangezien hij reeds vertrouwd was met het domein. 

Het is evenwel niet uitgesloten dat het hier gaat om minstens twee personen die dezelfde naam 

dragen.29 

In 1459 is Karel van Steelande aangesteld als baljuw. We zijn hier zeker dat 1459 het eerste jaar 

van zijn activiteiten is door een expliciete nummering vanaf 1460. Het is echter niet duidelijk wie als 

baljuw fungeerde in de periode 1453 – 1458. Hierbij is een continuering van Amant van Steelande niet 

uitgesloten. Verder is het niet duidelijk op welke wijze er een connectie bestaat tussen de twee van 

Steelandes. Hoe dan ook is de familie van Steelande geen onbekende familie in Vlaanderen. Het geslacht 

telt meerdere aftakkingen in Gent, de Brugse Vrije en Kortrijk. Een van de bekendere telgen is Joos van 

Steelande die in de eerste helft van de vijftiende eeuw in de Raad van Vlaanderen zetelde. Daarnaast 

zijn er nog een hoog aantal familieleden die minder prestigieuze administratieve functies bekleedden.30 

Wellicht zijn deze twee telgen van de van Steelandes afkomstig uit een jongere of minder hoog 

aangeschreven tak van de familie waardoor zij geen aanspraak konden maken op heerlijke goederen. 

Deze profielen huwden vaak in bij de burgerij en bekleedden lagere administratieve functies. Op die 

manier trachtten zij een eigen bestaan op te bouwen en zich op te werken binnen de hertogelijke 

administratie.31 Onder de werkzaamheden van Karel van Steelande vinden we de meest gedetailleerde 

rekeningen van de beschreven periode terug. Dit kan er eventueel op wijzen dat Karel in een belangrijke 

mate in de nabijheid van zijn broodheer vertoefde. Dat de hoge graad aan details enkel bij deze baljuw 

terugkeert kan duiden op een meer intense band tussen baljuw en heer. 

Vanaf 1466 werd een zekere Lodewijk Havrouts aangesteld maar deze behield het ambt slechts 

vijf jaar. In zijn plaats kwam Jan van Moerkerke die het ambt bekleedde van 1472 tot 1487 en mogelijks 

enkele jaren langer. Tot slot werd het ambt in 1494 bekleed door Leon van Langemersch maar het is 

niet duidelijk in welk jaar hij precies in dienst trad. Door het ontbreken van de rekeningen tussen 1488 

– 1493 is hier geen uitsluitsel over te geven. Het wel zeker dat Leon de resterende rekeningen in de 

vijftiende eeuw heeft neergepend. De naam van Langemersch zou gelinkt kunnen worden aan de heren 

van het naburige Rumbeke waar de Gentse poorter Jan van Langemersch het leengoed in 1423 kocht. 

                                                             
29 Guy Dupont, “Van Copkin over Coppin naar Jacob. De relatie tussen de voornaamsvormen en de leeftijd van 
de naamdrager in het Middelnederlands op basis van administratieve bronnen voor het graafschap Vlaanderen, 
einde 14de - midden 16de eeuw”, Naamkunde 33, nr. 2 (2001): 113–26. 
30 Jan Dumolyn, “Het hogere personeel van de hertogen van Bourgondië in het Graafschap Vlaanderen (1419-
1477)” (Universiteit Gent, 2001), 1222–30. 
31 Jan Dumolyn en Filip Van Tricht, “De sociaal-economische positie van de laatmiddeleeuwse Vlaamse adel: 
enkele trends”, Handelingen van het genootschap voor geschiedenis 137 (2000): 7–8. 
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De verwantschap tussen beide personen is echter niet bewezen maar het zou opnieuw kunnen wijzen 

naar de lokale verankering en netwerk van de heer van Rode.32 

Het hoeft niet te verrassen dat men in de lijsten van de baljuws en ontvangers leden van 

vooraanstaande families zoals van Steelande en van Moerkerke, aantreft. Hoewel we geen perfecte 

genealogische reconstructie kunnen opstellen en een gedeelde achternaam geen absolute zekerheid 

biedt op verwantschap, is het toch aannemelijk dat het om jongere telgen uit die geslachten gaat. Door 

deze jongere telgen op te nemen binnen hun hofhouding genereren de lagere edellieden een gunstige 

connectie en opinie bij de meer invloedrijke leden van de familie. Hierdoor kunnen zij ten dele beroepen 

op een groter en invloedrijker netwerk in de hogere sociale regionen.33 

  

                                                             
32 Pieter Adriaan Valeer Paul Donche, Edelen en Leenmannen van Vlaanderen 1437 : overgeleverd als “de 
metgezellen van hertog Filips de Goede op zijn militaire expeditie van 1421 tegen de Franse dauphin om de 
moord op zijn vader Jan zonder Vrees te wreken” (Berchem: Donche, 2010), 362. 
33 Catherine Kelly, “The Noble Steward and Late-Feudal Lordship”, Huntington Library Quarterly 49, nr. 2 (1986): 
135–36. 
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Jaar Wedde Kledergeld Baljuw Heer van Rode 

1393 10 0 Clais Honds Willem de Tolnaere 

1405 8 0 Wallekin Cramps Rogier de Tolnaere 

1431 12 6 Amant van Steelande Oste van Kooigem 

1434 12 6 Amant van Steelande Oste van Kooigem 

1436 12 6 Amant van Steelande Oste van Kooigem 

1437 12 6 Amant van Steelande Oste van Kooigem 

1439 18 0 Amant van Steelande Oste van Kooigem 

1441 18 0 Amant van Steelande Oste van Kooigem 

1451 4 0 Amant van Steelande Oste II van Kooigem 

1452 18 0 Amant van Steelande Gerard van Kooigem 

1459 22 0 Karel van Steelande Gerard van Kooigem 

1460 22 0 Karel van Steelande Gerard van Kooigem 

1462 22 0 Karel van Steelande Gerard van Kooigem 

1463 22 0 Karel van Steelande Gerard van Kooigem 

1464 22 0 Karel van Steelande Gerard van Kooigem 

1465 22 0 Karel van Steelande Gerard van Kooigem 

1466 22 0 Lodewijk Havrouts Gerard van Kooigem 

1467 22 0 Lodewijk Havrouts Gerard van Kooigem 

1468 22 0 Lodewijk Havrouts Gerard van Kooigem 

1469 22 0 Lodewijk Havrouts Gerard van Kooigem 

1470 22 0 Lodewijk Havrouts Gerard van Kooigem 

1472 20 0 Jan van Moerkerke Gerard van Kooigem 

1478 16 0 Jan van Moerkerke Gerard van Kooigem 

1479 16 0 Jan van Moerkerke Gerard van Kooigem 

1480 16 0 Jan van Moerkerke Gerard van Kooigem 

1487 12 0 Jan van Moerkerke Gerard van Kooigem 

1494 12 0 Leon van Langemersch Mark van Kooigem 

1495 12 0 Leon van Langemersch Mark van Kooigem 

1496 12 0 Leon van Langemersch Mark van Kooigem 

1497 12 0 Leon van Langemersch Mark van Kooigem 

1499 12 0 Leon van Langemersch Mark van Kooigem 

Tabel 1. Overzicht van de baljuws te Rode en hun jaarlijkse vergoeding 
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4. De heren van Rode: een dynastiek overzicht 
In het verleden is er reeds wetenschappelijk onderzoek verricht naar de heren van Rode door 

onder meer Joost Catteaux, Roger Witdouck en Geert Hoornaert. Het is echter niet eenvoudig om de 

verschillende onderzoeken in elkaar te laten passen om op die manier een duidelijk overzicht te 

verschaffen. Sterker nog, de verschillende onderzoeken spreken zich op verschillende punten loodrecht 

tegen elkaar uit. Hieronder volgt een kort overzicht van het verloop van de heerlijkheid Rode. Dit zal op 

basis van bestaande literatuur verhaald worden, aangevuld met eigen archiefonderzoek.  

Aanvankelijk hoorden de gronden van Kachtem en Emelgem tot het familiepatrimonium van de 

familie van Rode. Dit geslacht bezat verschillende heerlijkheden ten zuiden van Gent en behoorden tot 

een van de meest vooraanstaande heren binnen het Land van Aalst. Naast Kachtem en Emelgem hadden 

zij nog eigendommen ten noorden van Brugge in het huidige West-Vlaanderen. Het is echter gekend 

dat onder Radulf van Rode, heer van Schelderode en Melle, de heerlijkheid Rode die rechtstreeks van 

Johanna van Constantinopel in leen werd gehouden, verkocht werd voor het jaar 1216. Op deze wijze 

zijn wellicht de oudste heren van Rode gekend. Na de verkoop van de familie van Rode zwijgen de 

bronnen tot de tweede helft van de veertiende eeuw.34 

Het staat vast dat de heerlijkheid Rode in de veertiende eeuw in handen kwam van de familie de 

Tolnaere. Deze familie is afkomstig uit de stad Kortrijk waar het ook een poorterschap bezat en Jan de 

Tolnaere halverwege de veertiende eeuw een schepenambt bekleedde.35 Het was zeker niet 

uitzonderlijk dat rijke stedelingen uit Brugge, Gent, Kortrijk of Aalst een heerlijkheid verwierven tussen 

1350 – 1500. Voor de veertiende eeuw moest men afstammen uit twee edelen, over een status van een 

vrij man beschikken, een landgoed en heerlijke rechten bezitten en zich bekwamen in militaire dienst 

om tot de adelstand te kunnen behoren. Deze standaard verwaterde evenwel door de tanende impact 

van de adel op het slagveld. In de late dertiende eeuw verwerd de adel niet meer dan een 

huurlingenleger van de economisch machtige steden.36 Vanuit een ander oogpunt werd deze periode 

ook geteisterd door een sterk economisch verval van de lokale aristocratie waardoor steeds meer 

edelen verarmden. De gelukkigen konden hun inkomen opvijzelen door in dienst te treden van de vorst 

of in de administratie van de centrale overheid maar voor velen was dit geen optie. Hierdoor moest 

men toenadering zoeken tot de welstellende kaste die niet van een adellijke status genoot. De sociale 

kaste van de landaristocratie werd meer en meer ambigue en stelde zich dan ook langzaamaan open 

voor nieuwkomers.37 Fernand Braudel formuleerde dit als ‘het verraad van de burgerij’ door het 

ontbreken van een onvoldoende klassenbewustzijn. Zij verloochenden de activiteiten waarmee zij rijk 

waren geworden en kochten gronden op het platteland en daarbij horende heerlijke rechten.38 De rijke 

stadspatriarchen hadden hun grote rijkdommen namelijk verworven door hun investeringen in een mix 

van commerciële en industriële activiteiten, de verhuur van stedelijke en landelijke activiteiten, etc. 

Door een continue uitval van adellijke families konden zij profiteren om die adellijke titels te verwerven 

                                                             
34 Geert Hoornaert, “De heerlijkheid Rode op Kachtem, Emelgem, Izegem, Oekene, Rumbeke, Roeselare”, Ten 
Mandere: Heemkundige periodiek voor Izegem, Emelgem en Kachtem 47, nr. 3 (2007): 6–7. 
35 Joost Catteau, “Ieperse lenen en heerlijkheden in Oost-Ieperambacht (1365-1515)” (Katholieke Universiteit 
Leuven, 1995), 76. 
36 David Nicholas, Town and countryside : social, economic, and political tensions in fourteenth-century Flanders 
(Brugge: De Tempel, 1971), 250–51. 
37 Erik Thoen, “Landbouwekonomie en bevolking in Vlaanderen gedurende de late Middeleeuwen en het begin 
van de Moderne Tijden : testregio: de kasselrijen van Oudenaarde en Aalst (eind 13de- eerste helft 16de eeuw)” 
(Universiteit Gent, 1988), 501–3. 
38 Fernand Braudel, The Mediterranean and the Mediterranean World in the Age of Philip II, vol. 2 (Londen: 
University of California Press, 1995), 729–30. 
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door middel van aankoop of door erfenis.39 Het verraad van de burgerij aan hun eigen stand wordt 

vandaag iets minder scherp aanzien omdat het investeren in gronden ook voor handelaren en 

industriëlen wel degelijk haar (financieel) nut bewezen heeft. Door de aankoop van gronden konden zij 

hun risico’s spreiden en dus in zekere mate inperken. En anderzijds konden deze gronden ook gebruikt 

worden als onderpand voor leningen en kredietverstrekkingen om verder te investeren.40 

Volgens Roger Witdouck is Jan de Tolnaere in 1366 naast de heer van Rode ook de eerst gekende 

heer van Schardauw in Sint-Eloois-Winkel, een achterleen van het hof te Kooigem, door een huwelijk 

met Margaretha van Steenhuyse, dochter van Willem, heer van Steenhuyse, Avelgem, etc. en van Maria 

Despierres.41 Dit wordt echter zeer sterk in twijfel getrokken door het leenboek van de Zaal van Ieper 

uit 1366. Daar staat namelijk Boudewijn van Hingettes geboekt als de eigenaar van het leen te 

Kachtem.42 Bij de verdeling van zijn eigendommen gingen de voorgenoemde heerlijkheden naar zijn 

tweede zoon, Willem de Tolnaere die het op zijn beurt weer doorgaf aan zijn dochter Maria. Deze laatste 

was gehuwd met Jan van Kooigem, heer van Kooigem. Haar heerlijkheden werden aangekocht door de 

tweede zoon van Jan van Kooigem: Jan van Kooigem, schildknaap, heer van Haverie in Dottenijs en 

Rode.43  

Joost Catteau schuift in zijn masterscriptie een heel andere hypothese naar voor. In zijn 

masterscriptie stelt hij dat de heerlijkheid Rode minstens uit twee delen zou hebben bestaan voor 1438 

ten gevolge van een verderding. Zo zou er sprake zijn van Groot-Rode, het hoofddeel, en van Klein-Rode. 

Catteau stelt dan ook dat niet Jan de Tolnaere maar Boudewijn van Hingettes in 1365 heer van Rode 

geweest zou zijn. Deze verkocht het hoofddeel van de heerlijkheid aan Jacob Sceehen die het na zijn 

dood schonk aan de echtgenoot van Willem de Tolnaere, Maria van Menilg.44 Na haar dood omstreeks 

1390 kwam de leen in handen van Jacquemine van Compengi die het onmiddellijk wegens financiële 

problemen door verkocht aan weduwnaar Willem de Tolnaere voor een lijfrente van 150 pond per 

jaar.45 De kosten voor Willem lagen evenwel hoger daar de Vlaamse graaf sinds de twaalfde eeuw recht 

had op tien procent van de verkoopwaarde van een feodale leen. In dit geval zou Willem jaarlijks een 

bedrag van vijftien Parijse ponden aan zijn leenheer moeten overdragen.46 Na zijn dood in 1403 of 1404 

volgde zijn zoon Roegier de Tolnaere zijn vader op als heer van Rode. Zes of zeven jaar later stierf ook 

Willem en gingen de heerlijkheden over naar zijn zuster Maria, de echtgenote van Jan van Kooigem. 

Catteau stelt dat Klein-Rode in de periode 1365 – 1438 opeenvolgend in handen is gebleven van de 

familie van Hingettes, wellicht een zijtak van de familie die Groot-Rode in 1365 in bezit hield, en de 

familie van Steenbrugge die het na 1418 via erfenis bemachtigde. Pas in 1438 wist Gerard van Kooigem 

Rode weer samen te brengen onder één hand.47 

                                                             
39 Buylaert, “The Late Medieval ‘Crisis of the Nobility’ Reconsidered”, 1126–28. 
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Zoals hierboven reeds gesteld is de opvolging in deze periode niet eendrachtig of duidelijk. En 

wellicht zal er steeds een zweem van twijfels aanwezig zijn door een gebrek aan eenduidig 

bronnenmateriaal.  

Wel kunnen we met een zeer grote zekerheid zeggen dat het inderdaad klopte dat de heerlijkheid 

Rode voor een onbepaalde periode in de veertiende eeuw opgesplitst werd in minstens twee delen. Zo 

valt er te lezen in de regesten in het rijksarchief in Gent dat Rogier Tollenaars op 7 december 1408 het 

heerlijkheid Rode aankoopt van een zekere Boudewijn van Hingettes. Het archiefstuk zelf is helaas 

spoorloos.48 Dit ondersteunt de claim van Joost Catteau dat de heerlijkheid effectief verdeeld was in 

meerder delen. De inhoud van het vonnis is echter onduidelijk waardoor we zeer voorzichtig moeten 

zijn met conclusies. Op zijn minst kunnen we concluderen dat er effectief pogingen ondergaan zijn om 

de heerlijkheid terug onder één hand te brengen.  

Met de aanschaf van de heerlijkheid Rode door Jan van Kooigem, zoon van Jan van Kooigem en 

Maria de Tolnaere, komt het leen definitief onder de hoede van de familie van Kooigem. Zoals hoger 

vermeld gaat het om de tweede zoon en dus een zijtak.  

De keuze om de heerlijkheden van Kooigem en Rode gescheiden te houden kan zowel emotionele 

als rationele motieven hebben. In Vlaanderen gold de gewoonte om het feodaal patrimonium door te 

geven aan de oudste mannelijke erfgenaam, i.e. de oudste zoon. Dit was een zeer efficiënte manier om 

het familiebezit en de daar bijhorende rijkdom intact te houden en veilig te stellen voor de volgende 

generaties. Grondbezit, en bij uitbreiding heerlijke rechten, werd gezien als de belangrijkste bron van 

inkomen. Het Vlaams erfenisrecht stelde dat alle goederen in gelijke mate over alle levende (mannelijke 

en vrouwelijke) kinderen verdeeld moesten worden. Dit gold echter niet voor heerlijkheden waardoor 

het interessant was om allodiaal goed aan de vorst te schenken en deze in leen terug te verwerven. Dit 

hield de versplintering van het familiaal patrimonium tegen.49 Deze patrilineaire eigendomsoverdracht 

had ook een bijzonder groot nadeel voor de adellijke families. Bij het ontbreken van een mannelijke 

erfgenaam verdween die tak van de familie en vererfden de leengoederen via huwelijk naar een andere 

familie. De druk en verantwoordelijkheid om een adellijke familielijn verder te zetten kwam zo steeds 

bij één enkele persoon te liggen. Om die reden kon het interessant zijn om verschillende kinderen te 

begunstigen met lenen om het adellijk voortbestaan van de familie te waarborgen.50 Met de kennis die 

wij nu bezitten heeft deze strategie voor de familie van Kooigem in zekere zin ook geloond. Het 

hoofdleen, Kooigem zelf, werd voortgezet door de oudste zoon van Jan van Kooigem, de broer van Jan 

van Kooigem, heer van Rode. Deze familielijn zette zich, afhankelijk van de auteur voort tot 1440 of 

1449. Zo stelt Boncquet dat de hoofdlijn van Kooigem stopt bij Isabel van Kooigem in 1440. 51 Frederik 

Buylaert stelt dan weer dat Margeretha van Kooigem de laatste telg uit deze tak was die pas in 1449 in 

het bezit van Kooigem kwam. Beide auteurs stellen dan wel dat het leengoed via huwelijk in bezit kwam 

van Joos Gilloen, schildknaap en heer van La Tour.52 De familietak die onder meer de heerlijkheid Rode 

bezat zou ongeveer tachtig jaar later verdwijnen. Het verlies van het familie erfgoed liet Gerard van 

Kooigem ook niet onbetuigd. Zo liet hij zijn baljuw Karel van Steelande in 1465 naar Ieper rijden om te 
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onderhandelen met Joos Gilloen over een eventuele overdracht van Kooigem.53 Deze inspanning bleek 

achteraf gezien vruchteloos. 

Vanaf dit punt is het mogelijk om met meer zekerheid het verloop van de opvolging te schetsen. 

De jongst voorgenoemde Jan van Kooigem was in 1419 gehuwd met Katharina van Hallennes 

(hoogstwaarschijnlijk Hallennes-les-Haubourdin bij Rijsel) waardoor de leen van Hallennes en 

Erquinghem-le-Sec aan het patrimonium toegevoegd kon worden.54 De heerlijkheid Hallennes werd 

gehouden van de heerlijkheid Cysoing en beschikte over de hoge rechtspraak.55 Na de dood van Jan op 

30 maart 1427 kwam het leengoed volgens Joost Catteau in bezit van diens dochter Este. Op dit punt 

ontstaat er opnieuw onduidelijkheid over de precieze erfopvolging. Volgens Joost Catteau koopt een 

zekere Gerard van Kooigem Klein-Rode op in 1438 waardoor alle delen van Rode zich weer onder één 

hand bevinden. 56 Wie die Gerard precies is, en hoe deze in verband gebracht kan worden met Este is 

niet helemaal duidelijk. Wel moet deze Gerard in het bezit zijn van de heerlijkheid Rode om het domein 

weer te kunnen herenigen. In alle waarschijnlijkheid gaat het wel over een bloedverwant. Catteau laat 

echter uitschijnen dat deze Gerard van Kooigem pas in 1490/4 stierf. Dit zou betekenen dat Gerard 

minstens 52 jaar over het leen heeft geregeerd. Deze stelling is theoretisch niet onmogelijk maar om 

verschillende redenen weinig plausibel. Daarom wensen wij een alternatief aan te bieden. 

Op het moment van overlijden van Jan van Kooigem in 1427 eindigt het huwelijk met Katherine 

van Hallennes na ongeveer 9 jaar. Daardoor weten we dat Este maximaal negen jaar oud is en dus niet 

in staat is om nageslacht op de wereld te brengen. De voorgenoemde Gerard die in 1438 Klein-Rode 

zou aangeschaft hebben is dus zeker geen zoon van Este van Kooigem. Anderzijds vinden we onder meer 

in een denombrement van 26 november 1430 door een zekere Joost van Slehage terug dat een zeker 

Oste van Kooigem het leen te Kachtem bezat. Ook deze Oste kent een zeer jeugdige leeftijd, getuige 

van de aanspreektitel “joncheere”. In 1428 vinden we ook een leenverhef terug van Oste waarin hij 10 

Vlaamse ponden betaald aan de hertog van Bourgondië.57 Er zijn echter geen bronnen nagelaten over 

welke (familiale) er band tussen Oste en Este bestond. Diezelfde Oste van Kooigem zien we ook terug 

opduiken in de rekeningen van de heren van Rode. Voor de periode 1431 – 1441 hebben we een relatief 

constant bronnencorpus. Gemiddeld om de twee jaar is er een rekening overgeleverd die ons wellicht 

iets meer kan vertellen over het eigendomsrecht. In de voorgenoemde periode worden er steevast twee 

namen vermeld, met name Oste van Kooigem en Jacob Scaec. In de rekeningen is hij ook terug te vinden 

als Jacob Scake. In de rekening van het jaar 1437 worden Jacob Scaec en Oste van Kooigem door baljuw 

Amant van Steelande als volgt ingeleid: “Jacop Scaep sciltknape heere van den Haverie ende van Scardau 

ende Oste van Coyeghem als eervachtich”.58 Allereerst is het opvallend dat de lenen van Haverie en 

Schardauw hier worden toegewezen aan Jacop Scaec. Deze lenen waren al geruime tijd in handen van 

de familie van Kooigem en ook bij de latere heren van Rode zullen zij terugkeren in het bezit van de 

familie van Kooigem. Daarnaast staat Oste hier geboekt als erfachtige en niet als heer. Dit zou erop 

kunnen wijzen dat hij op dat moment niet de volledige handelingsbekwaamheid bezat om het domein 

zelfstandig te beheren. Een andere reden zou kunnen zijn dat Katherine van Hallennes, de vrouw van 

Jan van Kooigem, gedurende haar leven nog kon genieten van de helft van het vruchtgebruik van het 
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leengoed van haar overleden man.59 In deze werden haar belangen verdedigd door Jacop Scaec met wie 

ze na de dood van Jan van Kooigem hertrouwde. Binnen de Vlaamse politiek was Jacob Scaec een man 

van behoorlijk veel aanzien. Zo was hij onder meer raadsheer van Filips de Goede en bekleedde hij de 

positie van schout te Brugge tussen 1438 en 1445 en daaropvolgend de baljuwsfunctie in Veurne en 

Kortrijk.60 Deze bewering lijkt te worden ondersteund door de inleidende paragraaf van de rekening uit 

1441. Tevens wijst baljuw Amant van Steelande erop dat de vertegenwoordigde vrouw ook de moeder 

is van Oste van Kooigem. Dit zou impliceren dat Este en Oste dezelfde ouders hebben.61 Nu we hebben 

vastgesteld dat Jan en Katherine wel degelijk een mannelijke erfgenaam hebben voortgebracht, is het 

zeer de vraag waarom de heerlijkheden in vrouwelijke lijn doorgegeven zouden worden. Deze zouden 

de familie van Kooigem verlaten indien Este huwde en wettelijke erfgenamen zou krijgen. We zijn echter 

zeker dat Este het leengoed maximaal een jaar kon bezitten en bijgevolg stierf voor 1428 aangezien we 

vanaf 1428 haar broer terugvinden in de rekeningen. Dit betekent dat zij maximaal negen jaar oud 

geworden kon zijn en dus niet in staat was om wettelijke kinderen na te laten. In een andere lezing van 

bovenstaande feiten zou men kunnen lezen dat het bestaan van Este slechts gekomen is door een 

foutieve transcriptie van Joost Catteau. Este van Kooigem zou dan nooit hebben bestaan en Oste van 

Kooigem erfde direct het leengoed van zijn vader Jan. Persoonlijk geven wij de voorkeur aan deze lezing 

van de gegevens aangezien de opvolging minder complex, logischer en meer coherent verloopt. 

Het is niet bekend wanneer Oste van Kooigem geboren is maar zijn sterftejaar is wel voorhanden 

door de verdeling van de goederen onder zijn zonen. Zo maakte zijn jongste zoon Gerard van Kooigem 

na het overlijden van zijn vader in 1450 gebruik van het verderdingsrecht om één derde van het 

leengoed te Kachtem te claimen. Daarbij moest hij wel verzaken aan alle erfrechtelijke aanspraken, zoals 

roerende goederen of niet-feodale leenrechten. De oudste zoon, ook Oste van Kooigem, erfde het 

hoofddeel van Rode.62 Dit impliceert dat Gerard het inkomen dat verbonden was aan het leen hoger 

inschatte dan zijn feitelijke erfenis met niet-feodale goederen. Hier moet wel enige nuance bijgevoegd 

worden. Uit de rekening van 1452 blijkt dat Oste van Kooigem de helft van het inkomen van de 

heerlijkheid Rode moest afstaan aan voornoemde Jacob Scaec. Gezien de verdeling tussen Oste en 

Gerard betekent dit dat Oste de facto slechts over een derde van Rode kon beschikken. Gerard had 

slechts aanspraak op een zesde van de winst.63 Voor de oorsprong van deze regeling verwijzen wij naar 

het huwelijk tussen Jacob Scaec en Katherine van Hallennes. De heerlijkheid Schardauw ging eveneens 

naar Oste.64 De opdeling duurde weliswaar niet lang door het vroegtijdig overlijden van Oste van 

Kooigem. Zo zou hij omkomen in 1452 tijdens het conflict tussen de stad Gent en Filips de Goede.65 Het 

was gebruikelijk dat de oudste zoon de wapenuitrusting van zijn vader erfde om op die manier de 

militaire traditie van de familie voort te zetten. Het is om die reden dat per definitie niet verrassend dat 

van beide zonen de eerstgeborene stierf.66 Na de dood van Oste keerde de heerlijkheid Schardauw 

wellicht niet terug naar de familie van Kooigem aangezien Gerard die titel niet voerde. Zo vinden we ten 
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laatste vanaf 1464 de titel van Schardauw terug bij Adriaen van der Gracht die eveneens reeds een 

ander achterleen van het hof te Kooigem bezat.67 Op 22 maart 1453 vinden we ter bevestiging een 

betalingsbewijs van Gerard van Kooigem terug dat hij zijn verhefgeld van tien ponden heeft betaald voor 

het deel dat Oste van Kooigem bezat.68 Op deze manier komt het leengoed terug samen tot één geheel, 

al blijft het juridisch gezien uit twee lenen bestaan. Deze situatie blijft aanhouden tot 1459 wanneer 

Filips de Goede de samenvoeging van de lenen goedkeurt met de motivatie “la justice, seigneurie, 

hommages et bancs des eschevins sont separez, et aussi les rentes, amendes, et autres droiz dicelle terre, 

en la diminucion diceulx”.69 Dit had als gevolg voor Gerard en diens erfgenamen het voordeel dat zij in 

de toekomst niet langer tweemaal verhefgeld moesten betalen. 

Over het leven van Gerard zijn we relatief goed gedocumenteerd. Zo huwde hij tweemaal in zijn 

leven. Zijn eerste huwelijk zou met Yolande de Lalaing-Hordaing geweest zijn waaruit vier zonen 

voortsproten: Boudewijn, Mark, Antoine en Thomas.70 Uit zijn tweede huwelijk met Jehanne de 

Berlettes dit Malet volgde slechts één gekende dochter, Johanna genaamd.71 Johanna was de dochter 

van Thomas Malet, ridder, heer van Berlettes, kastelein van Ath en Henegouwen en raadsheer in de 

rekenkamer van Rijsel.72 Het geslacht Malet behoorde in de vijftiende eeuw tot de verarmde Artesische 

adel maar wisten zich te handhaven en zelfs enorme rijkdommen te verzamelen door zich te wenden 

tot de hertogelijke administratie waar een noemenswaardige carrière uit te bouwen.73 De voornaamste 

reden van de relatieve goede documentatie van dit lid van de familie is zijn actieve rol in de verschillende 

bestuursfuncties. Zo bekleedde hij twee jaar lang (22 augustus 1460 tot 24 juni 1462) een functie als 

raadsheer in de Raad van Vlaanderen ter vervanging van Pauwels van Overtvelt.74 Het belang van het 

huwelijk tussen Gerard van Johanna kan in het verkrijgen van die functie een belangrijke rol gespeeld 

hebben. Door zich in te trouwen in een familie met belangrijke administratieve functies kon Gerard zich 

inwerken binnen sociale kringen waar hij voordien geen toegang toe had. Hoewel afstamming en 

bloedlijnen, ook wel bekend onder de term ‘lignage’ of verticaal netwerk, in de middeleeuwen een 

belangrijke sociale factor was, het was niet voldoende om een succesvolle carrière uit te bouwen. Het 

was evenzeer belangrijk om een goed uitgebouwd netwerk te onderhouden. Dit concept staat ook wel 

bekend onder de term ‘parage’ of het horizontale netwerk. Het gebruik van familieleden is een 

belangrijk onderdeel van het contemporaine netwerk en daarbij kan ook de aangetrouwde familie 

gerekend worden. Dit principe is een universele politiek en sociaal mechanisme om netwerken op een 

efficiënt manier aan te wenden. Deze constructie bracht namelijk niet enkel connecties en patronage 

met zich mee maar ook bescherming en solidariteit.75 Daarnaast vinden we Gerard terug als baljuw van 

de kasselrij Kortrijk in de jaren 1476 en 1477.76 Waar hij in dienst van Filips de Stoute verantwoordelijk 

was voor het innen van gelden die via de rechtspraak werden bekomen.77 
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Het bezit van Hallennes werd pas onder Gerard geformaliseerd en werd later, samen met Rode, 

aan zijn zoon Mark doorgegeven. Het valt echter op dat in de inleidende paragraaf de titulatuur van 

zowel Gerard als Mark van Kooigem eenzelfde volgorde bezigt: ‘heere van Halennes van Rode ende van 

Haverie’.78 Enerzijds werd het leen van Schardauw of Erquinghem-le-Sec nooit in de inleidende 

paragraaf opgenomen. Hoewel dit niet sluitend is, kan het wel dienen als een belangrijke aanwijzing om 

het correcte belang van deze lenen in te schatten. Een ander gegeven is de specifieke volgorde van de 

opgenoemde lenen. Ondanks dat de rekeningen een overzicht bieden rondom het leven van Rode staat 

Hallennes toch op de eerste plaats. Dit kan evenzeer een rode vlag zijn over het belang van Rode binnen 

het patrimonium van deze tak van de familie van Kooigem. Eenzelfde volgorde kan teruggevonden 

worden in andere administratieve documenten, zoals in het vonnis van vijftien oktober 1462 over een 

geschil over het vijfstendele van Oekene.79 Het valt hier ook op te merken dat in dergelijke documenten 

de titel met het hoogste aanzien heel vaak voorop werd gesteld. Zo wordt de leenheer eerst als hertog 

van Bourgondië en Brabant vernoemd en dan pas als graaf van Vlaanderen. Het is echter deze laatste 

titel die het document ook legitimiteit verschaft. Eenzelfde redenering kan toegepast worden op de 

volgorde van de titulatuur in de rekeningen. 

Van de vier zonen erfde Mark van Kooigem de heerlijkheden van zijn vader. Hij deed het 

leenverhef in 1494. Naast zijn activiteiten als heer was Mark als ridder lid van de hospitaalorde van Sint-

Jan. Uiteindelijk zou hij sterven in 1537 en hij werd opgevolgd door zijn broer Antoine. Hij stierf echter 

een jaar later waardoor Rode te beurt viel aan Johanna. Door het huwelijk met Jan vande Poorte 

verdween de familie van Kooigem uit Kachtem en de heerlijkheid Rode.80 De dynastieke geschiedenis 

voor de heerlijkheid na de familie van Kooigem is uitermate interessant. Echter draagt dit bijzonder 

weinig bij aan het contextualiseren voor de rekeningen die wij hier verder zullen bespreken. Daarvoor 

wensen wij u door te verwijzen naar de gespecialiseerde literatuur daaromtrent. 
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5. De heerlijkheid Rode: een wereld op papier 

5.1. Een administratieve insteek 
Aangezien de geschiedenis geen prominente plaats in het publiek debat voor de heerlijkheid Rode 

heeft voorzien lijkt ons de noodzaak groot om deze thesis te starten met een algemene duiding in tijd 

en ruimte. Het bestaan van een heerlijkheid is echter geen statisch gegeven. In de loop der eeuwen kan 

het domein van een leen inkrimpen of uitbreiden waardoor het zeer moeilijk, zo niet onmogelijk, is om 

een zeer gedetailleerd overzicht te geven van het leen. De bedoeling van dit betoog dient zich ook niet 

om een alomvattend werk over de gedetailleerde gebiedswijzigingen van het leen neer te pennen. 

Desondanks is het wel nuttig om een algemeen beeld van het leengoed te verwerven om in die 

verstande de rekeningen op een goede manier te kunnen begrijpen. 

Concreet kunnen we stellen dat de heerlijkheid Rode over gronden beschikte op zeer diverse 

parochies, onder meer in Roeselare, Rumbeke, Emelgem, Kachtem, Izegem, Oekene, Hooglede, Sint-

Eloois-Winkel, … Hier moet bij verteld worden dat Rode niet de voltallige parochies onder zich had maar 

slechts ten dele. Zo huisvestigde bijvoorbeeld de parochie van Kachtem nog een tweede heerlijkheid, 

namelijk Mesegem. Het grondbezit is dus zeer versnipperd over verschillende entiteiten en dus moeilijk 

visueel voor te stellen.81 In religieus opzicht is Rode tot 1561 afhankelijk van het bisdom van Doornik, in 

het bijzonder de dekenij van Roeselare, en het aartsbisdom van Gent. Na de hervormingen van 1561, 

die door het concilie van Trente werden besloten, zullen de geestelijke autoriteiten aan het bisdom van 

Brugge worden overgemaakt. In wereldlijk opzicht was de verdeling iets complexer. Door de 

versnipperde entiteiten lag het leen ten dele in de Roeden van Menen, ressorterend onder de kasselrij 

van Kortrijk, en ten dele in het Oost-Ieperambacht, ressorterend onder de kasselrij van Ieper.82 Concreet 

behoorden de gronden in Rumbeke, Oekene, Hooglede en Roeselare tot de kasselrij van Ieper terwijl 

het hoofddeel Kachtem van Kortrijk afhankelijk was.83 Leenrechtelijk gezien waren de heren van Rode 

dan weer afhankelijk van de Zaal van Ieper.84 Het is echter de vraag hoe gelukkig de heren van Rode 

waren met deze administratieve opsplitsing. Zo is er een brief van Gerard van Kooigem uit 1460 bewaard 

gebleven waarin aan de rekenkamer te Rijsel gevraagd wordt om de heerlijkheid Rode van het Oost-

Ieperambacht af te scheiden.85 Een antwoord op deze brief hebben wij niet gevonden maar er is geen 

enkele reden om aan te nemen dat de rekenkamer op het verzoek is ingegaan. 

 

5.2. Een juridische benadering 
Vooraleer we naar de rekeningen van Rode zelf kunnen kijken, is het noodzakelijk om eerst de 

juridische zijde van de heerlijkheid te bespreken. De juridische zijde creëert allereerst een goede 

verwachtingshorizont, hoewel we de juridische documenten niet als het hoogste goed mogen aanzien. 

Het is een realiteit die slechts op papier bestaat en daarom niet altijd de realiteit in de werkelijke wereld 

weerspiegelt. Heren kunnen op papier rechten bezitten die andere heren usurperen of de heren zelf 

kunnen andere rechten usurperen en de inkomsten daarvan innen. Anderzijds dient een 

denombrement gezien te worden als een administratief document met het oogmerk fiscaliteit. Het 

behoeft dus geen verder betoog waarom een heer zijn leengoed bij voorkeur financieel zwakker 

                                                             
81 Hoornaert, “De heerlijkheid Rode”, 3. 
82 Tanghe, Parochieboek of beschryving van Cachtem, 8–10. 
83 Kristof De Smet, “De kasselrij van Ieper tijdens het begin van de Bourgondische periode (1393-1421) Een 
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voorstelt dan dat het in de werkelijkheid het geval was.86 Zo gaf Karel de Stoute in 1470 het bevel aan 

de baljuw van de kasselrij van Ieper om alle lenen opnieuw te beschrijven met hun naam, situatie, 

omvang, economische waarde en inkomen uit renten. Zo stelde de hertog van Bourgondië vast dat 

sommige lenen veel te licht en anderen veel te zwaar werden belast. Door de lenen te herzien 

probeerde hij het inkomen van de staat te vergroten en evenwichtiger te spreiden.87 

In 1460 heeft Thierry Mand, raadgever van de hertog en baljuw van de Zaal van Ieper en kasselrij 

van Ieper, een denombrement neergepend over het hof van Rode van Gerard van Kooigem. Het jaar 

1460 is in deze niet toevallig en kan in verband gebracht worden met de verleende toestemming van 

Filips de Goede om de verderding uit 1450 ongedaan te maken (zie ‘een dynastiek overzicht’). Door een 

denombrement uit te vaardigen is de samenvoeging ook administratief een feit. Bijgevolg gunt de tekst 

ons een bijzonder goede inkijk op de staat van het goed op dat moment. Om het dynamisch gegeven 

beter te kaderen zullen wij het denombrement uit 1460 gebruiken als basis maar dit systematisch aan 

vullen met gegevens uit andere periodes. 

De belangrijkste hoeve, ook wel het fonciersgoed genoemd, van de heren van Rode lag 

ongetwijfeld in Kachtem en wordt het Rhodesgoed genoemd. Deze hoeve bestaat tot op vandaag en 

kan beschouwd worden als de hoofdzetel van de heerlijkheid. In het bijzonder ligt de hoeve bij de 

samenvloeiing van de Robeek of Rhodesbeek en de Mandel.88 De hoeve omvatte een motte met 

aansluitend twee bewoonde neerhoven en gaf aansluiting aan bossen, zaailand, vijvers en 

veengebieden. In totaal besloeg de hoeve een oppervlakte van ‘twee ende dertich bundere ende twee 

halve ghemeten’ of omgerekend ongeveer 43 hectare.89 Het is niet gezegd dat de heren van Rode ook 

effectief het Rhodesgoed als permanente verblijfplaats gebruikten. Zo is er een pachtcontract uit 1485 

bewaard gebleven dat het Rhodesgoed verpacht werd voor negen jaar aan Jan van Mackelberghe die 

een zekere Boudewijn van Aelmersch opvolgde.90 De verpachting vond volgens de overgeleverde 

rekeningen plaats in 1436 wanneer Oste van Kooigem 87 pond parisis ontvangt. Verdere details zoals 

naam van de pachter of de duur ontbreken hier.91 

Naast de inkomsten van de verpachting van het hoofdgoed konden de heren van Rode aanspraak 

maken op verschillende renten. In Kachtem en Hooglede inden de heren in 1460 elk jaar 71 razieren en 

anderhalve pint ruw haver op Maria-Lichtmis (2 februari), twaalf kapoenen en zeven ponden een 

schelling en drie penningen in penning rente op de naamdag van Sint-Stefanus ofwel 26 december.92 

Het moet wel gezegd worden dat de renten in Kachtem en Hooglede na 1460 systematisch verhoogd 

werden door aanvullende renten in Izegem en Emelgem tot een hoogte van 77 razieren ruw haver. 

Vanaf de rekening uit 1478 blijft de hoeveelheid haver gelijk. In de parochie van Oekene hadden de 

heren nog recht op 315 razieren mudden in Kortrijkse maten die ook op Maria-Lichtmis betaald werden. 

Verder verhaalt het denombrement dat de heren van Rode recht hebben op de tweede schoof van de 

tienden in Kachtem en Oekene.93 Gezien de beperkte mate dat de inkomsten aanbod komen in een 

verkoopakte van Rode in 1385 kunnen we besluiten dat de inkomsten van het leengoed effectief 

                                                             
86 Mertens, “De ekonomische leefbaarheid van de lekenheerlijkheid”, 484. 
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91 Stadsarchief Ieper. Kasselrijarchief, eerste reeks deel 6 
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verhoogd zijn in de 75 jaar maar op een zeer voorzichtig niveau. Zo inde men in 1385 260 razieren goed 

haver en, 70 razieren en vijf pond ruw haver beide in Kortrijkse maten. Verder ontvingen zij nog tien 

kapoenen, vijf ponden en achttien schellingen. Hier wordt geen onderscheid gemaakt tussen de 

verschillende parochies, maar de inkomsten zijn goed vergelijkbaar.94 Aan de hand van de bewaarde 

rekeningen kunnen we bijvoorbeeld met zekerheid bepalen dat de verhoging van tien naar twaalf 

kapoenen tussen de jaren 1405 en 1431 plaatsgevonden heeft. Deze cijnsinkomsten zijn een restant uit 

de exploitatiepolitiek tussen de elfde en dertiende eeuw waarin zoveel mogelijk gronden werden 

vercijnsd aan de stijgend bevolking. Met een jaarlijkse afdracht konden de heren hun inkomsten in een 

belangrijke mate opdrijven, al kenden de cijnzen een relatief statisch karakter. Een ander voordeel voor 

de heer was dat op deze wijze het rechtsgebied uitbreidde, wat op een indirecte manier ook inkomsten 

genereerde. In die zin verwerden de cijnsgronden een symbolisch teken van de potestas van de heer.95 

Het is opvallend dat de inkomsten van de eeuwigdurende renten van de heerlijkheid als 

hoofdbestanddeel uit natura goederen bestonden. In het algemeen zijn de renten bekomen uit een 

heerlijkheid eerder een statisch gegeven dat jaar na jaar geïnd werd. Nominaal blijven deze renten dus 

stabiel doorheen de tijd. Bij renten uitgedrukt in contant geld daalde het reëel inkomen bij stijgende 

marktprijzen. Het geldbedrag bood de heer het voordeel om niet langer zelf de markt op te gaan om de 

goederen aan een goede prijs te verkopen. Hierdoor werden de inspanningen en de daar bijhorende 

risico’s op de plattelandsbevolking afgewenteld. Het probleem vond plaats bij het verstenen van de 

geldbedragen en daarbij het inkomensverlies op lange termijn.96 Bij renten uitgedrukt in natura is dit 

minder het geval. De waarde van de renten zijn in sterke mate afhankelijk van de lokale marktprijs voor 

dat goed. Bij hoge marktprijzen eigende de heer zich een hoog inkomen toe en omgekeerd.97 Aangezien 

de inflatie in een hoge mate afhangt van de prijs voor granen, die in belangrijke mate zijn uitgedrukt als 

naturagoed, wordt het reëel inkomen hoofdzakelijk gevrijwaard.98  

Het hof te Rode beschikte over een schepenbank met zeven schepenen. Het kwam de heer van 

Rode toe om zes van de zeven schepenen zelf te benoemen. De zevende schepen werd benoemd door 

de heer van Mesegem en dit moest een plaatselijke laat zijn. De heerlijkheid Mesegem omvatte een 

kleiner deel van de parochie van Kachtem en beschikte niet zelf over een schepenbank. Om gebruik te 

maken van de middelbare justitie waren de heren van Mesegem gedwongen om de schepenbank van 

Rode te gebruiken.99 Jaarlijks vergoedde de heren van Rode de schepenen voor hun zitdagen met een 

bedrag van twaalf schellingen. Dit betreft wellicht enkel de zes schepenen die door de heren van Rode 

waren aangesteld. Zo vermeldt de rekening van 1465 dat er drie zitdagen werden gepland waarbij 

steeds twee schepenen hun ambt uitoefenden. Logischerwijs ontving elke schepen een vergoeding van 

2 schellingen per zittingsdag.100 Het denombrement meldt dat het leen beschikte over “middel justicie 

ende nedere de boete van tzestich ponden paris”101. Zowel het denombrement als Tanghe wijzen aan 

dat het leen niet over de hogere justitie beschikte. Desalniettemin wordt dit recht wel door Joost 
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Catteau aan het leengoed toegeschreven.102 Op het eerste zicht hebben de juridische rechten van de 

heer weinig impact op het economische leven van de heerlijkheid. Toch mogen deze niet onderschat 

worden. Door middel van de heerlijke justitie en daar bijhorende politionele bevoegdheden kon de heer 

een sterke economische greep houden. Het was mogelijk om beroep aan te tekenen tegen een vonnis 

maar dit kon de eiser een hoog oplopende rekening opleveren. Aangezien de ontvanger van de 

gerechtelijke boetes gedeeltelijk vergoed werd door de boete inkomsten ligt het voor de hand dat 

financiële straffen de voorkeur kregen op morele beboeting (bv. Op bedevaart gaan). Het was ook niet 

ongebruikelijk om over de geldboete te onderhandelen. Daarbij werd niet zelden de schepenbank 

gepasseerd wat de deur sterk opende voor misbruik en afpersing.103 Door het inpalmen van de 

rechtsgang op lokaal niveau wist de rurale elite in continentaal Europa het lokaal leven in belangrijke 

mate te domineren en de eigen belangen naar voor te brengen. Dit fenomeen is slechts in beperkte 

mate waar te nemen in Engeland. Door de geïsoleerde ligging waren zij in veel mindere mate betrokken 

bij de veelvuldige en constante militaire activiteiten waarmee de continentale vorsten belast waren. De 

Engelse vorsten hoefden om die reden minder concessies te doen met de adellijke klasse om de lopende 

oorlogsinspanningen te bekostigen. Recht werd in de rurale gebieden uitgesproken door specifieke 

jury’s die niet uitsluitend uit economische en politieke elite bestonden, maar ook uit leden van minder 

gegoede afkomst.104 

Naast het recht om schepenen te benoemen, konden de heren van Rode een baljuw en een 

prater105 aanstellen. 

Verder kon de heer van Rode genieten van de volgende rechten: tol, vond, straatschouwing, 

bastaard- en stragiersgoed en het recht om doorgaande en singuliere waarheden te organiseren en met 

een hiltegeweer te vissen aan het foncier. Het moet evenwel gezegd worden dat in de rekeningen zelf 

nauwelijks aanwijzingen op deze rechten bestaan. Noch in het denombrement, noch in de verkoopakte 

is er een notie opgetekend van heerlijke karweien. Deze zouden voor de kasselrij Kortrijk reeds voor een 

belangrijk deel in de veertiende eeuw verdwenen zijn. 106 Reeds lang voor de demografische crisis in de 

veertiende eeuw had men deze praktijk langzaamaan afgeschaft door onder meer de nood aan contant 

geld van de heren. Zij lieten het recht van de heerlijke karweien omzetten naar een jaarlijkse rente om 

met het geld hun hang naar luxeproducten te bekostigen.107  

Vervolgens vertelt het ons iets meer over het aantal achterlenen die afhankelijk zijn geweest van 

Rode. In 1365 telde het leen zeventien achterlenen waarvan vijf ter vulle coope en twaalf ter beste vrome 

worden opgegeven. Het was gebruikelijk om bij een overdracht van een leen een vergoeding te betalen 

aan de leenheer om de overdracht te formaliseren. De prijs van het verhefgeld was bij de meeste 
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heerlijkheden tien ponden wat overeenkomt met de volle koop. Een verhefgeld van vijf ponden noemt 

men dan weer een halve koop. Een andere optie om de hoogte van het verhefgeld te bepalen was ter 

beste vrome. In deze constructie had de leenheer het recht op het hoogste jaarinkomen uit de eerste 

drie jaar. Wanneer Willem de Tolnaere het leen in 1385 van Jacquemine van Compengi overneemt blijkt 

deze voorgenoemde regeling nog steeds van kracht.108 Het verandert evenwel met het voorgenoemde 

denombrement uit 1460. Het aantal achterlenen blijft ongewijzigd op zeventien stuks, maar de 

vergoeding bij opvolging verandert. Zo worden acht lenen ter vulle coope belast en de resterende negen 

ter beste vrome uit drie jaar. Hoe handig en nuttig de grote denombrementen zijn en lijken, zo complex 

is de werkelijkheid. Zo vermeldt een denombrement van het achterleen in 1430 gehouden door Pieter 

Weerbroek toch enige nuance. Zo werd er op zijn leen een verhefgeld van vijf ponden gevraagd wanneer 

de overdracht van het goed per erfenis geregeld werd, maar wanneer het om een verkoop ging moest 

de koper tien ponden als verhefgeld ophoesten.109 

Het leen van Rode zelf staat ook geboekt onder een volle koop, vermeerderd met de kosten die 

verbonden zijn aan het kamergeld. 

Het denombrement maakt geen melding van het jaarlijks inkomen bekomen uit de afdracht van 

leenhouders. Deze zijn opgesomd per achterleen in het leenregister van de Zaal van Ieper in 1474. Het 

is hier onnodig om alle lenen afzonderlijk en in detail te ontleden. De bron is echter zeer summier 

opgesteld met uitsluitend een optekening van het jaarlijks verschuldigd bedrag. Om meer over deze 

achterlenen te weten te komen inzake hun specifieke rechten en ligging is het nodig om afzonderlijke 

denombrementen te bestuderen. In het rijksarchief in Gent zijn enkele van deze denombrementen 

succesvol overgeleverd. Het oudste stuk dateert van 1423 maar de meest relevante stukken voor deze 

masterscriptie laten zich dateren tussen 1430 – 1440. Die stukken bevestigen de inhoud van het 

leenregister van de Zaal van Ieper. In zijn totaliteit had de heer van Rode 96 ponden en 19 schellingen 

per jaar tegoed van zijn leenmannen.110   
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6. Het heerlijke budget 
Zoals voorgaand reeds uiteengezet hadden de heren van Rode verschillende heerlijke rechten en 

renten die hen een jaarlijks inkomen verschaften. Op de renten die rechtstreeks verbonden waren aan 

het hof te Rode zijn we reeds dieper ingegaan. Het lijkt ons dan ook onnodig om het denombrement 

nogmaals in detail te bespreken. Dit wil uiteraard niet zeggen dat we deze cijfers voor het overige links 

laten liggen.  

Het is het inkomen van de heer die zijn financiële beperkingen voor een luxueus leven weergeven. 

Daarom zullen de inkomende gelden als eerste in de diepte besproken worden. Daarbij zullen we het 

theoretisch cijfermateriaal uit de denombrementen vergelijken met hetgeen in de rekeningen terug te 

vinden is. Het is daarnaast ook belangrijk om te weten in welke mate de heer van Rode afhankelijk is 

van de verschillende soorten inkomsten en in welke mate dat zijn jaarlijks totaal inkomen beïnvloedde. 

 

6.1. Categorisering van het inkomen 
Vooraleer de cijfers in alle grondigheid besproken worden, is het belangrijk om te weten dat in 

deze rekeningen ook inkomsten zijn opgenomen die niet rechtstreeks met de entiteit Rode in verband 

kunnen gebracht worden. Concreet wil dit zeggen dat de aangestelde baljuw deze rekening niet 

opstelde enkel voor de heerlijkheid Rode maar voor een specifieke regio. Zo vinden we een 

betekenisvolle heerlijke rente terug op de heerlijkheid Schardauw, een andere heerlijkheid in het bezit 

van de heren van Rode (zie hierboven), voor de periode 1431 – 1480. Hoe merkwaardig de aanwezigheid 

is van de renten uit Schardauw, des te meer opvallend is de afwezigheid van de cijnsinkomsten van 

Rode. In het leenregister van de Zaal van Ieper staan wel alle jaarlijkse inkomens opgetekend die 

verbonden zijn aan achterlenen. In zijn totaliteit konden de heren van Rode jaarlijks aanspraak maken 

op 96 ponden en 19 schellingen.111 Deze inkomsten werden buiten de rekeningen gehouden en wellicht 

in een apart register bijgehouden. 

Verder willen wij hier nog even opmerken dat in sommige grafieken en besprekingen niet alle 

jaarrekeningen gebruikt kunnen worden om een coherent onderzoek te verrichten. De rekeningen uit 

het zesde decennia van de vijftiende eeuw, het tijdsbestek waarin Rode verdeeld werd tussen de broers 

Oste en Gerard van Kooigem, bieden ons bijvoorbeeld geen goed beeld van de inkomsten binnen een 

tijdsreeks van een langere periode. Dit wil niet zeggen dat deze rekeningen nutteloos en overbodig zijn. 

Het wijst wel op de beperkingen die de bron met zich mee draagt. 

Bij het verwerken van de vele gegevens uit de rekeningen is er gepoogd om het cijfermateriaal zo 

systematisch mogelijk weer te geven. Om die reden zijn de inkomsten ingedeeld in vier verschillende 

categorieën: inkomsten uit renten en cijnzen, tienden, heerlijke rechten en een restgroep. De groep van 

de renten en cijnzen bestaat voornamelijk uit de inkomsten in natura en in penning renten uit 

Schardauw, Oekene en Kachtem en aangrenzende gebieden. Zo wordt de rubriek met inkomsten voor 

Kachtem doorheen de jaren aangedikt met inkomsten uit onder meer Hooglede en Izegem. In de bron 

staan deze inkomsten onder één noemer vermeld waardoor geen onderscheid gemaakt kan worden. 

Het leeuwendeel van deze inkomsten komt voort uit het innen van haver in de voorgenoemde 

parochies. In de komende verwerking zullen de goederen aangeleverd in natura gewaardeerd worden 

aan de waarde die de baljuw in de bron zelf heeft opgetekend. Het is aannemelijk dat de opgenomen 

prijzen gangbaar zijn in de lokale gemeenschappen en dus een goede referentie zijn om de reële waarde 

van de geleverde producten weer te geven. 
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Een tweede categorie omvat uitsluitend de ingewonnen tienden van Oekene en Kuurne en 

Hooglede. Het is opvallend dat in het denombrement over de tweede schoof op de tienden in Kachtem 

wordt gesproken en niet over deze in Kuurne en Hooglede. Aangezien er geen inkomsten op de tienden 

van Kachtem zelf geboekt staan, is het aannemelijk dat hier eenzelfde recht wordt bedoeld. Hoewel het 

inkomen in het denombrement als een percentage wordt omschreven, met name de tweede schoof, 

vinden we in de rekeningen een concreet bedrag terug. Hier is geen link meer te vinden met de 

oorsprong in natura. Uit de rekening van 1393 blijkt dat niet de baljuw de tienden inde maar dat de 

inning verdeeld en toevertrouwd werd aan diverse personen. Dit zou erop kunnen wijzen dat de tienden 

verpacht werden aan de hoogstbiedende. Hierdoor verloor de heer een deel van zijn inkomen aan een 

derde maar was hij op voorhand zeker van het inkomen. De pachter was verantwoordelijk voor de inning 

van de tienden en de kosten die daaraan vasthingen. Het verworven inkomen dat hoger lag dan de 

geboden pachtprijs mocht de pachter voor zichzelf houden om zijn kosten te dekken en winst te maken. 

Een andere reden voor het concrete geldbedrag is de omzetting van een deel van de oogst naar een 

vaste geldelijke vergoeding. Dit gaf de heer zoals hierboven reeds beschreven het voordeel om het 

koren niet zelf op de markt te brengen en zich afhankelijk te stellen van de volatiele marktprijzen en de 

daar bijhorende transactiekosten. 

De derde categorie zijn de inkomsten die voortvloeien uit de heerlijke rechten. Deze inkomsten 

bestaan voornamelijk uit het innen van de doodkoop en verhefgelden van lenen afhankelijk van het hof 

te Rode. Verder zijn de inkomsten uit de wandelkoop en boeten hier terug te vinden. Deze inkomens 

komen minder frequent voor en hun relatieve impact op het totaal is bijzonder beperkt. Zo is de hoogste 

teruggevonden boete en wandelkoop bijna tien ponden waard, maar deze gelden als een uitzondering. 

Doorgaans bevonden de boeten en wandelkoop zich onder de vier ponden. Voor de jaren 1436, 1437 

en 1439 tekende de baljuw drie ponden per jaar inkomen op, die in verband stonden met een vijver. De 

rekeningen zelf geven geen extra informatie over de precieze aard van het inkomen maar het is vrijwel 

zeker Ook deze ontvangst is onder deze rubriek geplaatst. Hoewel er in het denombrement nog andere 

rechten opgesomd zijn, denk maar aan de tolheffing, is hier maar weinig van te merken in de 

rekeningen.  

Als vierde en laatste rubriek zijn de diverse inkomsten gecatalogiseerd. Dit zijn concreet gezegd 

de inkomsten die niet thuishoren in één van de voorgaande rubrieken. Zo bestaat deze rubriek 

voornamelijk uit achterstellen waarvan de aard van de vordering niet duidelijk is. Het is dan ook niet uit 

te sluiten dat de aard van deze inkomsten eigenlijk toe behoort aan een voorgaande categorie. Omwille 

van de onzekerheid hebben wij deze apart gecategoriseerd. Verder kan men in deze groep eenmalige 

inkomsten vinden zoals in 1459 een vergoeding voor het onderbrengen van vee van een derde partij of 

wanneer de inkomstenbron niet gespecifieerd is. 

 

6.2. Het inkomen in perspectief 
Figuur 1 toont de relatieve verhoudingen tussen de bovenstaande rubrieken. Het is zonder meer 

duidelijk dat de heerlijke renten veruit de belangrijkste inkomstenbron is voor de heren van Rode. 

Procentueel hangen de inkomsten steeds boven de zeventig procent en de bron is daarmee minstens 

2,5 keer zo hoog als de tweede inkomensbron, de tienden. Dit wijst op een zeer grote afhankelijkheid 

van de landbouwinkomsten van de ingezetenen. In tijden van mindere oogsten heeft de heer nog steeds 

recht op een vast gedeelte van de oogst. In jaren van mindere oogst zal de belastingdruk dus relatief 

hoger liggen. Het inkomen uit de heerlijke rechten en de diverse groep is in bijna alle gevallen minimaal. 

Het inkomen uit heerlijke rechten stamt voornamelijk af uit verhefgelden en doodkopen, waardoor het 

logischerwijs geen stabiele bron van inkomen is. Enkel in tijden van ernstige epidemieën zoals 1438 
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leverde dit een noemenswaardig inkomen op. Het is hier opvallend dat het inkomen uit boetes of het 

juridische apparaat amper vertegenwoordigd is. De heren van Rode hadden zowel de hoge als de lage 

justitie en hadden het recht om boetes te innen tot zestig ponden. Er keren wel degelijk boetes in de 

rekeningen terug, maar hun omvang en aantal is eerder bescheiden te noemen. Dit kan erop wijzen dat 

juridische inkomsten in normale omstandigheden niet bijgehouden werden in deze rekeningen, maar 

daarvoor aparte rekeningen voorzien werden. Een andere mogelijkheid kan op de beperkte juridische 

macht van de heren van Rode wijzen. Sinds de vroege dertiende eeuw poogden de Vlaamse steden om 

hun hinterland in politiek en juridisch opzicht te domineren.  

Door mensen die niet in de stad woonden, toch een vorm van het poorterschap toe te kennen 

tegen een bepaalde vergoeding, konden zij hun invloed uitbreiden naar hun directe omgeving. Een groot 

deel van de buitenpoorters waren landbouwers waarvan wordt aangenomen dat zij rijker en 

succesvoller waren dan hun buren. Deze zogenoemde buitenpoorters konden zich beroepen op 

stedelijke privileges en zich zo onttrekken aan verschillende heerlijke fiscale rechten en de heerlijke 

justitie. 112 Buitenpoorters konden zich namelijk op het voorrecht beroepen dat zij enkel door de 

schepenen van de eigen stad berecht konden worden.113 De impact van de buitenpoorters op de 

heerlijke inkomsten mag niet onderschat worden. Zeker aangezien het voornamelijk de rijkere 

bovenlaag was die zich dergelijk privileges kon verwerven, glipten de rijkere onderdanen uit de 

juridische macht van de heer.114 Hoewel het concept ‘buitenpoorter’ hier als een algemeen en 

universeel begrip naar voren werd gebracht, is er een diversificatie te maken tussen het 

buitenpoorterschap van de verschillende steden. Op die manier probeerde de graaf van Vlaanderen een 

verdeel en heers tactiek toe te passen om zijn eigen inkomen en macht te vergroten. Door het 

buitenpoorterschap toe te laten, ondermijnde hij het inkomen en de machtsbasis van de lokale adel en 

door specifieke steden gunstigere rechten toe te kennen wilde hij bijvoorbeeld de machtige en 

opstandige stad Gent intomen. Door hogere fiscale lasten aan het buitenpoorterschap van Gent te 

                                                             
112 Nicholas, Town and countryside, 236–42. 
113 Frederik Buylaert, “Lordship, Urbanisation and Social Change in Late Medieval Flanders”, Past & Present 227 
(2015): 40–41. 
114 Dumolyn en Van Tricht, “De sociaal-economische positie van de laatmiddeleeuwse Vlaamse adel: enkele 
trends”, 14. 
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verbinden werd het interessanter om het buitenpoorterschap te verwerven van de kleinere steden waar 

de graaf van Vlaanderen meer controle en gezag had weten te behouden.115 

Een andere reden voor de beperkte invloed van de heerlijke rechten in de heerlijkheid Rode is 

het gebrek aan windmolens of lucratieve tolheffingen op belangrijke commerciële (water)wegen op en 

rond het domein tijdens de late veertiende en vijftiende eeuw. Op basis van de toponiemen kan men 

concluderen dat er voor deze periode wel een molen op een achterleen van Rode heeft gestaan. 

Daarvan is in de rekeningen voor de betrokken periode echter niets van terug te vinden. Later, 

halverwege de zeventiende eeuw, kreeg een zekere Pieter Duytschaver de toestemming om een nieuwe 

molen op te richten.116 Zo haalden bijvoorbeeld de heren van Pittem jaarlijks een noemenswaardig 

bedrag, tot wel 30 procent van het totale inkomen, uit hun molen.117 Een voorbeeld in het vergaren van 

grote rijkdommen via tolgelden vinden we terug bij de heren van Oudenaarde. Volgens Erik Thoen 

haalde Jan van Oudenaarde tot wel zestig procent van zijn inkomen uit een tol op de Schelde.118 

Natuurlijk betreft dit een uitzondering daar niet alle heerlijkheden grensden aan een commerciële rivier 

waar lucratieve tolheffingen op geplaatst konden worden. Merk ten slotte op dat het jaar 1405 hier 

bewust uit de figuur is gelaten. Uit die rekeningen is niet mogelijk om een nauwkeurig verschil te maken 

tussen de verschillende inkomsten. In deze rekeningen is wel terug te vinden welke personen welke 

bedragen inden voor de heer van Rode daarbij staat helaas heel vaak niet bij voor welk inkomensaspect 

zij verantwoordelijk waren.  

                                                             
115 Erik Thoen, “Rechten en plichten van plattelanders als instrumenten van machtspolitieke strijd tussen adel, 
stedelijke burgerij en grafelijk gezag in het laat-Middeleeuwse Vlaanderen. Buitenpoorterij en mortemain-
rechten ten persoonlijken titel in de kasselrijen van Aalst en Oudenaarde vooral toegepast op de periode rond 
1400”, in Handelingen Van Het 13de Internationaal Colloquium Spa (Brussel: Gemeentekrediet van België, 1988), 
480–3. 
116 Hoornaert, “De heerlijkheid Rode”, 26–27. 
117 Jacques Mertens, “Enkele aspekten van de heerlijke financies op het einde van de XIVde eeuw de heerlijke 
rekeningen van Pittem (1386-1390)”, De Leiegouw 10 (1968): 31–32. 
118 Erik Thoen, “Het dagelijkse leven van adel en ridderstand tijdens de veertiende eeuw. Leefwijze en 
levenstandaard van Jan, heer van Oudenaarde (1373-1378)”, in Gedenkboek 750 jaar Pamelekerk Oudenaarde : 
1235-1985, door Erik Van Mingroot, Marcel Hoebeke, en Rik Castelain (Oudenaarde: Kerkraad O-L-Vrouw van 
Pamele, 1985), 126–27. 
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Uit figuur 2 blijkt dat de tienden uit Kachtem en Oekene over de gehele periode als een zeer 

stabiel inkomen gezien mogen worden. Dit impliceert dat enerzijds dat het verworven inkomen niet 

afhankelijk was van fluctuaties, die inherent zijn aan de marktwerking. Anderzijds wijst het stabiel 

karakter van de tienden erop dat de inning van het bedrag reeds in een vast geldbedrag was omgezet 

en dus onderhevig was aan de inflatoire krachten. De momenten van de inzinkingen van deze inkomsten 

zijn zeker niet toevallig. Zo kan de knik in 1436 gelinkt worden aan het uitbreken van een epidemie en 

de Brugse opstand van 1436 – 1438.119 Het stabiel karakter van het inkomen uit tienden wijst er 

evenzeer op dat de relatieve verhoudingen, zoals die in figuur 1 zijn weergegeven, niet tot nauwelijks 

wijzigen door toedoen van het inkomen uit de tienden. Aangezien de tienden in absolute waarden 

steeds dezelfde waarde vertegenwoordigen. De oorzaak van de volatiliteit zal met andere woorden niet 

in deze categorie gevonden worden. Deze sterke fluctuaties geven zonder meer aan dat het reële 

inkomsten betreft en dat de rekeningen geen kunstmatige constructie zijn.  

Door het enorm overwicht van de renten op het totale inkomen, en binnen die renten worden 

de inkomsten overvleugeld door het inkomen op de renten van Kachtem, Oekene en Schardauw mag 

het niet verwonderen dat de fluctuaties in het inkomen in sterke mate afhankelijk zijn van de 

haverprijzen. Zoals hoger vermeld worden de inningen haver in de rekeningen steeds omgezet naar een 

geldelijk bedrag. De prijs die men voor de haver ontvangt, staat iedere keer keurig per razier en per 

inning vermeld. In figuur 3 wordt het nominaal inkomen van de renten gecombineerd met de prijzen 

voor de haver uit de rekening. Daarbij valt op dat de prijzen per parochie verschillen en dat de prijzen 

in Schardauw en Oekene consequent hoger liggen dan in Kachtem. Logischerwijs wijzen de grafieken 

een eenzelfde richting uit. In de jaren met extreem hoge haverprijzen, zoals in 1439 en 1479, stijgt het 

inkomen van de heer sterk mee en omgekeerd. Door het ontbreken van een groot aantal rekeningen is 

voorzichtigheid geboden om hier concrete conclusies te vormen. De beschikbare gegevens voor deze 

periode wijzen er op dat de graanprijzen hier de algemene tendens volgden die in heel Vlaanderen van 

                                                             
119 Jan Dumolyn, De Brugse opstand van 1436-1438 (Heule: UGA, 1997). 
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toepassing waren.120 Ook uit een studie Van der Wee blijkt dat het verloop van de grafiek kadert binnen 

het algemeen prijsverloop in de Nederlanden waarbij de graanprijs voor het tijdsbestek 1440 – 1470 op 

een relatief stabiel niveau bleef.121 De prijsstijgingen van de granen zijn rechtstreeks te verbinden met 

de zware epidemische uitbraken van verschillende ziektes in de vijftiende eeuw. In het algemeen is te 

stellen dat het aantal epidemieën in de vijftiende eeuw lager lagen dan in de eeuwen voordien, maar in 

deze eeuw wel sterk vasthingen aan nadere factoren, zoals oorlogsvoering en hongersnoden. Zeker voor 

de verspreiding van ziektes had het troepenverloop een grote impact, waardoor de epidemieën zich 

gauw verspreidden.122 Daar hangt ook een klimatologische component aan vast. Tijdens de veertiende 

eeuw was het weer een zeer instabiele factor met een hoog aantal mindere oogsten tot gevolg. In de 

vijftiende eeuw was het klimaat gunstiger voor de agrarische sector en dus steeg de productiviteit van 

het land. Voor de periode 1440 – 1520, met uitzondering van de vroege jaren 80 van de vijftiende eeuw, 

werd West-Europa gevrijwaard van extreem slecht weer.123 De impact van deze gunstige 

klimatologische ontwikkelingen wordt ook wel de ‘Medieval Warm Period’ genoemd. De stijgende 

temperatuur liet toe om in bepaalde regio’s van de Nederlanden wijngaarden te onderhouden.124  

Ondanks de sterke afhankelijkheid van de graanprijzen voor het inkomen uit de heerlijkheid Rode 

valt er toch een dalende tendens over de volledige eeuw waar te nemen, zoals figuur 4 weerspiegelt. 

Dit komt niet helemaal aan als een verrassing. Reeds in de dertiende eeuw verloren heel wat heren een 

deel van hun inkomen doordat hun inkomsten in sterke mate in contant geld waren uitgedrukt. Door 

de stijgende marktprijzen verloren deze bedragen op de lange termijn een zeer groot deel van hun reële 

waarde. Zeker in de veertiende eeuw werd dit door de actieve devaluering van de munt een acuut 

                                                             
120 Willem Pieter Blockmans, R. W.M. Van Schaik, en Walter Prevenier, “Tussen crisis en welvaart: sociale 
veranderingen 1300-1500”, Algemene Geschiedenis der Nederlanden 4 (1980): 56. 
121 Herman Van der Wee, Prijzen en lonen als ontwikkelingsvariabelen: een vergelijkend onderzoek tussen 
Engeland en de Zuidelijke Nederlanden, 1400-1700 (Brussel: Universitaire Faculteiten Sint-Aloysius, 1975), 423–
5. 
122 Blockmans, Van Schaik, en Prevenier, “Tussen crisis en welvaart”, 59. 
123 Christopher Dyer, “A golden age rediscovered: labourers’ wages in the fifteenth century”, in Money, prices, 
and wages : essays in honour of Professor Nicholas Mayhew (New York: Palgrave Macmillan, 2015), 182. 
124 Erik Thoen en Tim Soens, “The Low Countries, 1000-1750”, in Struggling with the Environment : Land Use and 
Productivity (Turnhout: Brepolis publishers, 2015), 2–3. 
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probleem. Maar ze werden ook getroffen door dalende landbouwprijzen, grootschalige militaire 

verwoestingen en het verval van herendiensten.125  

De sterke inkomensdaling in het laatste decennium van deze tijdsreeks is in belangrijke mate te 

wijten aan het verlies aan inkomsten uit de rente van Schardauw. Dit inkomen wordt het laatst 

genoteerd in 1480. Dit verlies aan inkomen komt niet tot uiting in het jaar 1487 wegens de hoge 

graanprijzen in het algemeen, waardoor het verlies dat jaar meer dan evenredige gecompenseerd werd. 

Schardauw komt evenwel nog in de rekening terug in 1487, wanneer de heren de schepenen aldaar nog 

moesten vergoeden uit het jaar 1486. Dit geeft de sterke impressie dat het verlies van Schardauw in 

1487 plaatsvond. 

 

6.3. Inkomens uit administratieve functies 
Bij het inkomen moet wel een grote nuance geplaatst worden. Zoals eerder reeds vermeld geeft 

dit inkomen geen totaalbeeld van het totale inkomen van de heren. Zo bezitten de heren van Rode nog 

andere heerlijkheden die niet in deze rekeningen omvat zijn. Het is evenwel duidelijk dat het inkomen 

uit dergelijke heerlijkheden globaal gezien traag maar gestaag daalde. Het is dan ook niet onlogisch dat 

zij nieuwe inkomensbronnen aanboorden. Zo bekleedde Gerard van Kooigem twee jaar lang de functie 

van raadsheer in de Raad van Vlaanderen en was hij ook twee jaar baljuw van de kasselrij Kortrijk. Aan 

beide functies was een vergoeding verbonden.  

Sinds het einde van de veertiende eeuw verkregen de raadsheren van de Raad van Vlaanderen 

een vergoeding voor hun activiteiten. Aanvankelijk was het een vast bedrag dat onafhankelijk van de 

geleverde prestaties werd uitgekeerd. Dit veranderde onder het bewind van Jan zonder Vrees om 

enerzijds de aanwezigheid van diens raadsheren te stimuleren en om anderzijds de enorme lonenlast 

te verminderen. Op 8 februari 1420 betaalde de vorst namelijk een slordige 7 000 Parijse ponden uit 

aan zijn administratie. Lonen werden niet meer op jaarlijkse basis berekend maar op basis van hun 

aanwezigheid in de raadkamer. Hierdoor werden niet-gepresteerde dagen niet langer vergoed 

waardoor de vorst een besparing op de lonenlast van acht procent ten opzichte van de oude regeling 

kon doorvoeren. Gemiddeld verdienden de raadsheren tussen de 250 en 450 Parijse ponden per jaar. 

Voor het geval van Gerard van Kooigem was hij in de eerste anderhalf jaar van zijn carrière in de 

raadkamer erg actief. Tussen oktober 1460 en nieuwjaar was hij 49 dagen aanwezig en in 1461 351 

dagen. In het laatste half jaar van zijn ambt werd zijn naam slechts 18 keer opgetekend. Dit wil zeggen 

dat Gerard van Kooigem in 1461 ongeveer 450 ponden van zijn vorst tegoed had, ongeveer 60 pond in 

1460 en slechts een kleine helft in 1462.126 

Aan de functie van baljuw van de kasselrij van Kortrijk hing een vergoeding van 50 ponden per 

jaar vast. Dit waren de kleinste vaste vergoedingen van alle baljuws in het graafschap Vlaanderen. Zo 

kreeg de soeverein baljuw van Vlaanderen tot 600 ponden per jaar en de Brugse baljuw 240 ponden. 

De grote verschillen in de vergoedingen noemt Jan van Rompaey een gevolg van de hiërarchisch 

ordening van de verschillende ambten in Vlaanderen. Het moet gezegd worden dat de verloning van 

het baljuwsambt een van de meest statische vergoedingen was in de ambtenarij. De verloningen onder 

de Bourgondische hertogen werden reeds uitgevaardigd onder Lodewijk van Male in de veertiende 

eeuw en deze bleven gedurende de hele vijftiende eeuw stabiel. Nominaal bleven de verloningen gelijk, 

maar, opnieuw, werd deze bron van inkomen sterk uitgehold door economische veranderingen tijdens 

                                                             
125 Dumolyn en Van Tricht, “De sociaal-economische positie van de laatmiddeleeuwse Vlaamse adel: enkele 
trends”, 10–12. 
126 Dumolyn, “Het hoger personeel van de hertogen van Bourgondië”, 313–16; 1088. 
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de late veertiende en vijftiende eeuw. In realiteit werden de baljuws in Vlaanderen steeds minder 

vergoed voor het uitvoeren van dezelfde taken. Deze reële inkomensdaling werd echter opgevangen 

door onrechtmatige toe-eigeningen van overheidsgelden, fraude en corruptie, om een voldoende 

inkomen te garanderen. Anderzijds mogen we ons ook niet blindstaren op enkel de inkomenszijde van 

het ambt. Er waren namelijk enkele sociale verplichtingen waaraan zij als baljuw moesten voldoen. Dit 

bracht uiteraard bepaalde onkosten met zich mee. Zo moesten de baljuws op geregelde basis 

magistraten en edelen van verschillende rangen ontvangen en voorzien van een maaltijd of zelf 

aanwezig zijn op feesten waarbij steeds bij aankomst een passend geschenk gegeven werd. Het is dan 

ook maar de vraag hoeveel van het ambtsloon er na de aftrek van de verschillende onkosten effectief 

naar de baljuw ging.127 Naast de vaste wedde van 50 ponden gaf de stad een niet-regulier inkomen dat 

aan het ambt van baljuw verbonden was, ook wel emolumenten genoemd. Dit betrof een gedeelte van 

de inkomsten gewonnen uit boeten en de jaarlijkse toelagen van de stad en de kasselrij. Alles samen 

kon dit bedrag oplopen tot 30 ponden per jaar. Hierbij moet worden toegevoegd dat het uitbetalen van 

de emolumenten geen vaststaand gegeven was en sterk verbonden was aan de geleverde prestaties 

van de baljuw in kwestie. Het kan met andere woorden als een prestatiebonus aanzien worden. 

Daarnaast kreeg de Kortrijkse baljuw nog een vergoeding van zes ponden en twaalf schellingen voor zijn 

aanwezigheid op de auditie van de rekening en andere toevallige inkomsten zoals drie ponden per dag 

om het kasselrijbestuur te vergezellen op dagvaarten.128 Het is echter aannemlijk dat Gerard van 

Kooigem een netto winst aan zijn dienst bij de stad Kortrijk heeft overgehouden. Het verwerven van 

ambten werd in de vijftiende eeuw steeds vaker gezien als een investering waar steekpenningen en/of 

geschenken aan de juiste personen een doorslaggevende factor voor de benoeming werd. Dit zorgde er 

weliswaar voor dat niet zozeer de meest geschikte persoon in het ambt terecht kwam. Dit leidde evenals 

tot een hoger fiscale druk op de ingezetenen aangezien de nieuwe ambtenaar voldoende geld moest 

genereren om zijn feitelijke investering terug te winnen. Dit verlaagde de kwaliteit en de aangeboden 

diensten van de overheid.129 Een bijkomend voordeel aan het bekleden van een administratieve functie 

binnen de hertogelijke ambtenarij was de mogelijkheid om extra lenen te verwerven. Het gebeurde dat 

ambtenaren werden beloond met geconfisqeerde goederen zoals lenen of heerlijkheden. Daarnaast 

werden extra kosten verbonden aan het verwerven van lenen vaak aan de ambtenaren kwijtgescholden. 

Daarnaast hadden de ambtenaren door middel van hun toegang tot de administratie en de netwerken 

die daaraan verbonden waren, toegang tot meer informatie en konden zij vaker handelen met 

voorkennis. Tot slot brachten dergelijke functies een zekere prestige met zich mee waardoor de 

ambtenaren een niet-onaantrekkelijk huwelijkskandidaat waren, waardoor zij een gunstiger huwelijk 

konden afsluiten. Tijdens de late middeleeuwen steeg het aanzien voor de staatsfeodale ambtenaren 

ook aanzienlijk. Ze werden steeds vaker gelijkgesteld met de traditionele edelen.130 

Wegens het ontbreken van de rekeningen van de jaren waarin Gerard van Kooigem het 

baljuwambt bekleedde, is voorzichtigheid geboden om de financiële impact van een dergelijk ambt in 

deze specifieke context te kaderen. Uit figuur 4 valt af te leiden dat Gerard van Kooigem een bedrag van 

300 tot 350 ponden per jaar haalde uit zijn eigendommen in Rode en een kleine honderd ponden uit 
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het cijnsgoed. Uit zijn andere drie lenen in de buurt van Rijsel bekwam hij in 1475 542 Parijse ponden.131 

Met een jaarlijks inkomen van ongeveer 1000 ponden behoorde Gerard van Kooigem zeker niet tot de 

financiële topelite van Vlaanderen. Zelf betaalde Gerard van Kooigem vijf schellingen per dag aan een 

dakdekker in 1462 om zijn woning met riet te bedekken, wat ongeveer neerkomt op een jaarinkomen 

van 52,5 ponden.132 Wetende dat een Brugse bouwmeester in dezelfde periode een jaarinkomen telde 

van 115,50 ponden doet het inkomen van de heer van Rode niet spectaculair aan.133 Om het evenwel 

nog meer in contrast te trekken dringt een vergelijking op met de absolute economische top van die 

tijd, namelijk de hertogen van Bourgondië. Deze hadden naar schatting een jaarinkomen van om en bij 

de 800 000 ponden.134 De relatief kleine loonverhoudingen tussen de lokale aristocratie en de modale 

arbeider hoeven niet zozeer te verwonderen door de staat van de economie in de vijftiende eeuw. In 

het algemeen wordt de vijftiende eeuw gezien als de gouden eeuw van de loonarbeid. Door het 

terugvallen van de Europese populatie tijdens de periode 1315 – 1375 veranderde de Europese 

maatschappij van een wereld met een overvloedig arbeidsaanbod naar een periode waar arbeid eerder 

als een schaars goed gezien kon worden. Om toch voldoende arbeiders aan te trekken, bood men 

hogere lonen. Hieruit volgt logischerwijs dat het inkomen van grootgrondbezitters, voornamelijk 

kerkelijke instellingen en aristocraten, daalt. Om die reden stapten meer en meer grootgrondbezitters 

van het directe beheer van hun gronden af en stelden zij die gronden tegen betaling aan boeren ter 

beschikking.135 Zeker binnen de stedelijke context manifesteerde zich deze tendens. Wouter Ryckbosch 

stelt dat de sterke ontwikkeling van de ambachten het loon van veel stedelingen in een opwaartse 

richting ondersteunde, wat met de opkomst van de Zwarte Dood enkel maar versterkte. De stijgende 

lonen voor een brede laag van de middeleeuwse maatschappij zette reeds in de veertiende eeuw een 

trend in van krimpende ongelijkheid. Deze trend zette zich voort gedurende de vijftiende en de eerste 

helft van de zestiende eeuw. Na deze periode zien we de ongelijkheid opnieuw stijgen. Hoewel de studie 

van Wouter Ryckbosch zich om methodologische redenen baseert op stedelijke salarissen, kan een 

gelijkaardige tendens op het platteland (al dan niet in kleinere mate) verondersteld worden.136  

Het moet gezegd zijn dat met een jaarlijks inkomen van 1000 ponden Gerard het zeker niet slecht 

had. Er wordt in het algemeen aangenomen dat dat ongeveer het bedrag was die een edelman nodig 

had om als een gewaardeerd man door het leven te gaan.137 

Zoals eerder besproken zijn er bij het inkomen natuurlijk uitzonderlijke jaren waarbij gesteld kan 

worden dat de heren van Rode een hoger inkomen vermochten. Dit moet, zoals hoger vermeld, sterk 

genuanceerd worden door de overeenkomstigheid met dure jaren. De vraag kan dan wel gesteld 

worden of in jaren met een hoger inkomen wel degelijk een reëel hoger inkomen bekomen werd. 
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7. De heerlijke uitgaven 

7.1. Tendensen in de uitgaven 
Zoals reeds hoger beschreven is het voor veel rekeningen niet mogelijk om te weten waarvoor 

bepaalde bedragen zijn uitgegeven. In heel veel gevallen wordt verwezen naar een plaats waar het geld 

afgegeven is of naar de ontvanger die het geld in ontvangst nam. Dit gaat in een beperkt aantal gevallen 

ook gepaard met de notatie van een datum. Uit de rekeningen is het onmogelijk om af te leiden waaraan 

het geld besteed werd. In veel gevallen zou het opsplitsen van de rekeningen in verschillende 

categorieën zeer willekeurig aanvoelen waardoor elke betekenis aan het cijfermateriaal ontbreekt. Voor 

een beperkt aantal rekeningen, meer bepaald voor de periode 1459 – 1470, behoort dit in alle 

voorzichtigheid wel tot de mogelijkheden. In deze periode zijn de rekeningen veel uitgebreider en 

gedetailleerder in vergelijking met de periode ervoor en erna. Al is het hierbij zeer de vraag in welke 

mate zij representatief zijn voor het geheel of het consumptiepatroon van de lagere adel in het 

bijzonder. Dit zal zo veel als mogelijk aangevuld worden met individuele uitgaven uit rekeningen die niet 

binnen deze periode vallen. Ondanks de op zich zeer willekeurige keuze van de besproken rekeningen, 

kunnen de gegevens evenwel op een specifieke tendens of trend zinspelen. De uitgaven werden voor 

bovenstaande periode opgedeeld in vier basiscategorieën: onderhoudsuitgaven, lonen en 

transportkosten, renten en als laatste de huishoudelijke uitgaven.  

Vooraleer deze vier categorieën in detail besproken worden, is er nog op te merken dat er 

nauwelijks tot geen scheiding bestond tussen private en publieke fondsen. Het inkomen, zoals 

beschreven in het voorgaande hoofdstuk, vloeit in overgrote mate voort uit het uitoefenen van de 

functie als heer. Het inkomen uit tienden, cijnzen en juridische rechten komt voort uit de publieke sfeer 

maar diende in belangrijke mate om private uitgaven te bekostigen. Het verkrijgen van publieke fondsen 

bracht namelijk ook verplichtingen met zich mee om dat voorrecht te legitimeren. Zo was het belangrijk 

om als edelman een gepaste levensstijl te onderhouden om zich op die manier af te zetten van de 

minder gegoeden. Dit bracht logischerwijs een hogere levensstandaard en dus extra kosten met zich 

mee.138 

 

7.1.1. Onderhoudsuitgaven 
In deze categorie worden alle uitgaven gebundeld die betrekking hebben op onderhoud van de 

infrastructuur. Het was niet vreemd dat deze onderhoudskosten ook neergeschreven werden in de 

beschrijving van de heerlijkheid. Zo vinden we een jaarlijkse onderhoudskost van 264 ponden voor de 

heerlijkheid Herzele.139 Zoals hierboven reeds besproken heeft het denombrement van Rode enkel ook 

oog voor de heerlijke rechten en het inkomen die aan het leen verbonden zijn. Hierdoor zijn we in 

hoofdzaak op de overgeleverde rekeningen aangewezen om enige indicatie van de jaarlijkse 

onderhoudskosten te kennen.  

Voor de periode 1459 – 1470 is er evenwel geen lijn te trekken in de onderhoudsuitgaven. De 

uitgaven voor deze categorie variëren tussen 2 en 87 ponden en zijn allerminst consistent. Het is niet 

geheel onlogisch dat dit type uitgave doorheen de jaren fluctueert aangezien de infrastructuur niet 

noodzakelijk ieder jaar grote kosten vergde. Ook is het niet ondenkbaar om niet-dringende 

onderhoudswerken uit te stellen in perioden waarin de financiën van de heer er minder goed 

voorstonden.  
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Voor de voornoemde periode kunnen we andermaal een terugkerend patroon ontwaren. Zo 

wisselen de jaren met een hoge onderhoudskost zich steeds af met een jaar waarin nauwelijks aan 

onderhoudswerken werd uitbetaald. Ook is duidelijk dat naar het einde van deze periode 

onderhoudskosten zich systematisch opstapelden. Dit heeft in hoofdzaak te maken met stijgende 

kosten verbonden aan de parochie van Oekene.140 

Enkel voor het jaar 1462 zijn de onderhoudsuitgaven op een relatief gedetailleerde wijze 

genoteerd. Het welk door de omvang van de kosten de indruk dat er in dit jaar fundamenteel grote 

verbouwingswerken in de heerlijkheid plaatsvonden. Dit hoefde echter niet zo te zijn daar de overige 

rekeningen niet in dezelfde mate in detail treden en dus gelijkaardige inspanningen verdoezelen. In dat 

jaar bedroeg het onderhoud in zijn totaliteit 80 ponden maar het geeft een zeer goede inkijk op de 

specifieke onderhoudskosten van het domein te Rode. In dit jaar werden de uitgaven in bijzondere mate 

opgedeeld. Zo vinden we bijvoorbeeld de kosten om het dak van de zaal te Rode opnieuw met riet te 

bedekken en te beplaasteren. In 1460 vinden we een gelijkaardige uitgave. Ook hier werd een dak 

vernieuwd al ging het toen niet om de zaal maar om de keuken. Deze transactie kostte bijna dertien 

ponden, wellicht door de verschillende dakoppervlakte een slordige negen ponden minder dan in 

1462.141 Het is noemenswaardig dat deze specifieke uitgave slechts in twee rekeningen terugkomt 

terwijl dit type onderhoud op een regelmatige terugkerende basis verwacht mag worden. Het is 

andermaal mogelijk dat deze herstellingswerken in algemenere bewoordingen of via een cumulerende 

uitgavepost zijn opgenomen in de andere rekeningen. Zo vertonen de rekeningen 1468, 1469 en 1470 

relatief grote bedragen, respectievelijk 44, 55 en 87 ponden, die gelinkt kunnen worden aan het 

onderhoud van het Rhodesgoed. Het valt niet uit te sluiten dat er daar gelijkaardige herstellingswerken 

in vervat zijn. 

Daarnaast zijn een groot aantal nagels, hout, vier grendels en een klink voor een grendel in het 

jaar 1462 opgetekend. Een deel van deze goederen wordt in de rekening toegekend aan de 

herstellingswerken aan een brug om de Mandel over te steken. Het andere deel kent geen directe 

toewijzing waardoor het aannemelijk is om het materieel toe te schrijven aan herstellingswerken 

verbonden aan infrastructuur van het fonciergoed zelf. In datzelfde jaar werden er ook stenen 

aangekocht en metsers en voegers ingehuurd maar het is niet duidelijk uit de rekening of het in dit geval 

om een nieuwbouw dan wel om louter herstellingswerken gaat.142 Een ander onderhoudswerk aan het 

fonciergoed is terug te vinden in 1464 wanneer Joos vanden Zantweghe de houten vloer opnieuw legde 

tegen de betaling van 5 ponden en twee schellingen.143 

Zoals hoger reeds aangeven beschikten de heren van Rode over een vijver waar zij ook enkele 

rechten op verworven hadden. Echter komt dit inkomen slechts op één zeer beperkte wijze aan bod. 

Eenzelfde verhaal is te vinden aan de uitgavezijde waar slechts één kost te vinden is die betrekking heeft 

op het onderhoud van de vijver, namelijk in 1437 voor een totaalbedrag van vier ponden.144 Een vijver 

vergde in het algemeen veel onderhoud doordat de plassen op regelmatige basis opnieuw gevuld 

dienden te worden met vissen om de populatie op peil te houden. In de veertiende eeuw was reeds een 

tendens ingezet waarbij de lokale aristocratie zich een ‘modernere’ levenswijze aanmat en zich steeds 
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minder op de zelfvoorzienigheid van het eigen domein richtte. Daarbij komt een sterke opkomst van de 

zeevisserij die in de veertiende eeuw geleidelijk aan de zoetwatervisserij verdringt.145  

Tot slot is het noemenswaardig dat het recht op stratenschouwing, zoals het denombrement in 

een vorig hoofdstuk opperde, in beperkte mate terug te vinden is in de rekeningen. Door dit recht was 

de heer verantwoordelijk en verplicht om de wegen op diens grondgebied te onderhouden zodat ze 

steeds berijdbaar waren. Hiervoor kon hij de laten van de heerlijkheid opvorderen om in de nodige 

mankracht te voorzien.146 In de heerlijke rekeningen wordt er slechts tweemaal direct naar dit recht 

verwezen, namelijk in 1462 en 1465. Beide uitgaven waren in relatief opzicht zeer gering en hadden 

nauwelijks tot geen impact op de financiële situatie van de heer. In 1462 werd één pond en acht 

schellingen uitgegeven om nagels en staken te bekostigen.147 In 1465 waren de kosten één pond en 16 

schellingen maar biedt de baljuw geen inzicht waaraan dit bedrag specifiek besteed werd.148 Het is 

onwaarschijnlijk dat dit type uitgave zich slechts tot twee gevallen zou beperken. Het is daarom 

aannemelijker dat dergelijke uitgaven in de andere rekeningen ook aanwezig zijn maar daar niet als 

dusdanig worden herkend. 

 

7.1.2. Lonen en reisuitgaven 

Een belangrijk onderdeel van de heerlijke uitgaven is verbonden aan het uitbetalen van lonen, 

reiskosten en vergoedingen om goederen te transporteren. Dit onderdeel kent een ondergrens van om 

en bij de tien procent van de totale uitgavepost en kent een relatief constant absoluut verloop. De 

fluctuaties in het relatieve aandeel vinden eerder hun oorsprong in het dalend karakter van andere 

categorieën. 

Binnen deze categorie zijn er enkele kosten die quasi ieder jaar terugkeren en dus als inherent 

aan het bestuur van een heerlijkheid beschouwd mogen worden. Een eerste vaste uitgave zijn de 

vergoedingen voor de zetelende schepenen in Rode en in Schardauw. Zoals hoger bij het 

denombrement besproken werd, keerde de heer twaalf schellingen aan de schepenen van Rode uit. 

Voor de heerlijkheid Schardauw bedroeg deze kost slechts zes schellingen per jaar.149 Samen vormen 

deze uitgaven nog geen pond per jaar, hetgeen relatief gezien weinig voorstelt.  

Veruit de belangrijkste uitgave is hierbij de verloning van de baljuws. In het totale segment van 

lonen en transportkosten bedraagt de verloning verstrekt aan de baljuws gemiddeld 53 procent over de 

periode 1459 – 1470. Dit met extremen aan beide uitersten van 19 tot 76 procent van het totaal. Dit 

maakt het loon van de baljuw de belangrijkste vergoeding binnen dit segment. Hoger hebben wij reeds 

een korte uiteenzetting gegeven over de identiteit van de verschillende baljuws die in de vijftiende eeuw 

aan het hof te Rode actief waren en in welke socio-economische positie zij verkeerden tijdens het ancien 

régime. Onderstaande paragraaf verhaalt specifiek over de vergoedingen die aan de lokale 

functionarissen werden uitgekeerd.  
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7.1.2.1. Verloning van de baljuw 

De baljuws zijn zeer consequent in het noteren van hun eigen verloning. Dit treffen we steeds 

aan op het einde van alle rekeningen, net voor het eindtotaal van alle uitgaven. Dit maakt het eenvoudig 

om een helder overzicht samen te stellen. 

Hoewel de baljuws op het niveau van de kasselrijen of het graafschap zelf van een vast loon 

konden genieten, gold dit niet voor de baljuws die aangesteld werden door de heren van Rode. Er zitten 

namelijk afwijkingen tussen de verschillende jaren. In 1393 ontving Clais Honds slechts een verloning 

van 10 ponden voor zijn werkzaamheden aan het hof te Rode. In 1405 daalde de verloningen van 

Wallekin Cramps naar slechts 8 ponden.150 Dit bedrag steeg in de eerstvolgende rekening, in 1431, naar 

een bedrag van 12 ponden als verloning voor zijn diensten. Door een tijdspanne van 26 jaar waarin geen 

rekeningen voorhanden zijn, is het voor de tussenperiode niet mogelijk om onderbouwde uitspraken te 

doen. Daarbovenop ontving Amant van Steelande een vergoeding van 6 ponden om kleren aan te kopen 

die de waardigheid van het ambt weerspiegelden. Dit bedrag bleef minstens tot 1441 gelijk, al werd de 

totale vergoeding niet altijd in de voornoemde tweedeling opgesplitst. In de laatste twee rekeningen 

werd de uitgave tot één post herleid in een totaalsom van 18 ponden.  

In het jaar 1459 ontving de baljuw al 22 ponden per jaar.151 Ook hier werd geen onderscheid 

gemaakt tussen de vergoeding van de diensten verleend aan de heer en de aankoop van de specifieke 

klederdracht. Het is evenwel mogelijk dat de verhoging van de wedde vroeger doorgevoerd werd. In de 

gesplitste rekeningen wegens de verderding van het leengoed van 1451 en 1452 vinden we namelijk 

iets terug dat daarop wijst. Volgens de rekening in 1451 voor het kleinste deel van het goed ontving de 

baljuw een vergoeding van vier ponden, terwijl in het volgende jaar op basis van de rekening van het 

grootste deel een bedrag van 18 pond werd uitgekeerd. Het is niet uit te sluiten en eigenlijk vrij 

aannemelijk dat deze sommen op een cumulatieve manier gelezen kunnen worden. De rekeningen 

suggereren namelijk dat eenzelfde baljuw op de verschillende delen actief was en dat iedere heer de 

baljuw afzonderlijk betaalde voor zijn diensten. Het vermoeden van de cumulatieve sommen wordt 

anderzijds versterkt door de jaarlijkse toelages aan Karel van Steelande en Lodewijk Havrouts (1451 – 

1470) van hun heer. Dit bedrag komt neer op 22 ponden per jaar, net als de som van de gesplitste 

rekeningen. Na deze datum ging de wedde opnieuw bergaf van 22 naar 20 ponden in 1472 om in 1478 

verder af te glijden naar 16 ponden per jaar.152 In 1487 daalde het inkomen nog verder tot een bedrag 

van 12 ponden per jaar, wat voor de rest van de rekeningen ook zo zou blijven.153 

Hoewel het recht om een baljuw aan te stellen in het denombrement aanwezig is, staat daar geen 

maatstaf van verloning bij vermeld. Dit geeft het vermoeden dat de heer de verloning in belangrijke 

mate kon aanpassen bij gewijzigde omstandigheden. Er mag echter geen alomvattende interpretatie 

gegeven worden aan de schriftelijke neerslag, aangezien de usages ende costumen een niet te 

onderschatten rol speelden. De bovengeschetste situatie geeft wel aan dat de verloning niet versteend 

was. Het was in principe mogelijk om de lonen bij een stijgende levensduurte naar boven af te ronden. 

Dit zou de stijgende verloning in de eerste helft van de vijftiende eeuw kunnen verklaren, maar zeker 

niet de dalende verloning in de tweede helft. Het is daarnaast ook aannemelijker dat de heer zijn kosten 

in belangrijke mate probeerden te drukken en dus bij voorkeur geen loonsverhoging toekende. De 

wijzigingen in de verloningen hebben ook weinig te maken met het verschijnen van een nieuwe heer of 

baljuw. Tijdens het leven van Gerard van Kooigem was de verloning in bovenstaande stappen van 22 
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naar 12 ponden verlaagd. Een bedrag dat ook zijn zoon Mark aanhield. Het was dus niet zozeer 

persoonsafhankelijk hoeveel de baljuw verdiende. Evenzeer bestaat er geen breuklijn bij de aanstelling 

van een nieuwe baljuw. Zo begon Jan van Moerkerke in 1472 aan een jaarlijkse toelage van 20 ponden, 

maar schoot van die toelage in 1487 slechts 12 ponden over. Het is niet aannemelijk dat aan de ene 

kant 40 procent van de verloning verdween en aan de andere kant dezelfde werklast vereist was. 

Daarom is het logischer om de fluctuaties in verloning in belangrijke mate te interpreteren als een 

wijziging van de werklast die aan het ambt verbonden was. Een heerlijkheid is een zeer dynamisch 

gegeven dat groeide en terug inkromp doorheen de tijd. Dit kan eveneens doorgetrokken worden naar 

de bezittingen van de heren van Rode. Zo zijn er stijgende tendensen uit het inkomen van Oekene en 

werd er inkomen gegenereerd uit Zwevezele en Koolskamp, maar verdween Schardauw uit de lijst van 

inkomens. Het is daarom ook niet zo heel verwonderlijk dat de loonsverlaging van 16 naar 12 ponden 

per jaar in dezelfde periode viel als het verlies aan inkomsten in het leen van Schardauw. Voor de overige 

wijzigingen in verloning zijn geen onmiddellijk aanwijsbare oorzaken gevonden. 

Tot slot kan aan dit deel nog toegevoegd worden dat de baljuw zich naast zijn loon nog kon 

beroepen op een onkostenvergoeding tijdens zijn reizen in dienst van de heer. Zo kreeg bijvoorbeeld 

Karel van Steelande in 1465 een vergoeding van 41 schellingen om aanwezig te zijn op een niet-nader 

bepaalde bruiloft in Wervik. Uit de uitgavepost blijkt onder meer dat de vergoeding gold om het verblijf 

te bekostigen, maar evenzeer ook om een passend geschenk aan te schaffen.154 Deze vergoeding is niet 

zozeer een kost die verbonden is aan de functie van een baljuw of ontvanger. In dergelijke 

hoedanigheden kunnen deze bijkomende kosten geïnterpreteerd worden als vergoedingen voor een 

specifieke dienst. Dit geeft aan dat de vergoeding op het einde van de rekeningen in belangrijke mate 

als een vergoeding voor arbeid met betrekking tot het bijhouden en opstellen van de rekeningen 

geïnterpreteerd kan worden. 

 

7.1.2.2. Andere lonen 

Zoals eerder aangehaald omvat deze categorie slechts een beperkt aandeel van de totale 

uitgaven met betrekking tot lonen, aangezien de vergoeding voor de baljuw het leeuwendeel vergde. 

Hierdoor is het relatief aandeel van deze paragraaf eerder beperkt. In een jaar als 1462, waarin het loon 

van de baljuw slechts een derde van het totaal uitmaakte, vloeide een groot deel van het kapitaal naar 

tewerkstelling. In dit jaar werden grote bouw- of herstellingswerken uitgevoerd aan de infrastructuur 

van Rode. Dit manifesteert zich niet enkel in de aankoop van materialen maar evenzeer in het 

aanwerven van technische profielen zoals metsers, voegers en timmerlieden. Voor het volledige jaar 

1462 komen deze kosten ongeveer neer op 40 ponden, ruim de helft van de totale loonkost van dat 

jaar.155 Dergelijke uitgaven komen uiteraard niet enkel voor in 1462, maar werden in dat jaar wel erg 

gecentreerd. Zo betaalde Karel van Steelande Joos Nauwinc ruim acht ponden om hout te verzagen op 

het hof te Rode.156 

Ook hier zijn de restanten van een autarkische economie terug te vinden. In de jaren dertig van 

de vijftiende eeuw werd er jaarlijks tussen één pond en anderhalve pond betaald voor de diensten van 

jagers op het domein. De laatste uitgave daaromtrent dateerde evenwel in 1452.157 Het verdwijnen van 

deze uitgave in de latere rekeningen ligt in het verlengde van het onderhoud van vijvers en het kweken 
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van vissen op het domein. Het domein diende steeds minder als een zelfvoorzienende entiteit 

beschouwd te worden daar een sterkere rol aan de marktwerking werd toegekend.158 

Verder zijn er onder deze rubriek de onkosten ondergebracht die beschouwd kunnen worden als 

reisvergoedingen. Dit zijn uitgaven die niet onmiddellijk gelinkt kunnen worden aan transport van 

goederen vanwege een summiere omschrijving. Het is zeker niet uitgesloten dat deze uitgaven eerder 

betrekking hebben op logement, levensmiddelen en eventueel geschenken in regio’s waar de heer geen 

eigen eigendommen bezat. Zo ging Gerard van Kooigem in 1463 minstens driemaal op bezoek in Gent 

om zijn belangen te behartigen bij onder meer Roeger den Mol en Willem de Wale. 159 Heel vaak zijn 

dergelijke uitgaven begeleid met uiterst vage oorsprong van de uitgave. Het is dan ook in veel gevallen 

moeilijk te specifiëren waar het volledige bedrag naartoe ging.  

Doorgaans omvatten de loonkosten eerder uitgaven met betrekking op transportkosten, op 

mensen en op dieren die goederen van punt A naar punt B brengen, dan het tewerkstellen van arbeiders 

op het foncier. De heerlijkheid Rode was geen op zichzelf staand gegeven waar alles geproduceerd kon 

worden dat noodzakelijk was om in een bepaalde levensstandaard te voorzien. Het is desalniettemin 

niet altijd duidelijk op welke wijze dit gebeurde, noch over welke hoeveelheden goederen het gaat. Dit 

is echter een thema waar verder in deze verhandeling nog dieper op in gegaan zal wordt. 

 

7.1.3. Renten 
Het was gebruikelijk om heerlijkheden te verzwaren met renten. Op die manier werden er op een 

periodiek moment gelden overgedragen om leningen of erfenisdelen te bekostigen of om geestelijke 

instellingen te sponsoren. Hoewel de praktijk zeker zijn voordelen heeft om bijvoorbeeld een tijdelijke 

gebrekkige liquiditeit van vermogen te verhelpen, heeft deze ook een belangrijke negatieve zijde. 

Wanneer een heerlijkheid te zwaar belast wordt met renten, tast een hoge rentelast het jaarlijkse 

inkomen in een belangrijke mate aan waardoor de waarde van de heerlijkheid significant daalt. Dit kon 

leiden tot een negatieve spiraal waardoor geld geleend moest worden om de totale renten te kunnen 

betalen en de rentelast in zijn totaliteit weer verhoogde. Het afbouwen van de rentelast en de totale 

schuld kostte dan weer in belangrijke mate kapitaal wat niet steeds voor handen was. Uit de casus van 

Westerlo en Herselt blijkt dat het evenwel mogelijk is om het tij van zwaar gehypothekeerde 

heerlijkheden volledig om te keren.160 Uit de rekeningen blijkt dat de heren van Rode hun financiën in 

bijzondere mate wisten te beheren, waardoor de rentelasten betrekkelijk laag waren. Nergens 

overschrijdt de rentelast meer dan vijf procent van de totale uitgaven. Dit was enigszins te verwachten 

door het hoge aantal jaren waarbij afgesloten werd met een positief saldo.  

Een eerste continue rente vinden we terug in 1452 met een bijdrage van een pond aan de kerk 

van Kachtem. Deze uitgave wordt weliswaar op verschillende manieren geboekt maar keert zeker tot 

1499 jaarlijks terug. Veelal werd de uitgave verantwoord als een vergoeding voor het houden van een 

herdenkingsmis, een jaargetijde, voor Agnes van Rode. In 1431, 1433 en 1436 werd eveneens een 

uitgave ter waarde van een pond aan de kerk van Kachtem neergeschreven maar deze kent in de 

aansluitende rekeningen geen navolging. Het gaat hier wellicht over eenzelfde jaarlijkse renten die 

ofwel wegens een onbepaalde reden een onderbreking kenden, ofwel om een onbekende reden niet in 

deze rekeningen zijn genoteerd.  

Een ander gegeven uit de rekeningen blijkt het volatiel gegeven van de verschillende renten. Waar 

Oste van Kooigem in 1437 slechts zes schellingen aan renten betaalde, was dit in 1439 verhoogt naar 
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acht ponden. In 1441 bleef van dit bedrag slechts twee ponden meer over. De oorsprong van deze 

renten kan wellicht te vinden zijn in de politiek en militair onrustige periode van de jaren dertig, zoals 

hoger besproken. 

Een tweede golf aan renten is terug te vinden in de eerste bewaarde rekeningen van Gerard van 

Kooigem. Tijdens de verdeling van de heerlijkheid Rode blijkt dat hij in belangrijke mate schulden heeft 

gemaakt. Het inkomen van de heerlijkheid bleef nagenoeg hetzelfde, maar moest twee huishoudens 

met evenveel middelen onderhouden. De restanten van deze financiële moeilijke periode zijn nog terug 

te vinden in de rekening van 1459.161 Deze rekening noteert als enige twee lijfkopen, waar alle andere 

renten zich verbinden aan specifiek grondbezit of heerlijke rechten. De twee ponden lijfrenten zijn in 

1460 reeds verdwenen. Globaal verdubbelden de rentekosten tussen die twee jaar van 5 naar 10 

ponden. In het laatste jaar zijn de renten evenwel in belangrijke mate verbonden aan gronden. 

Het is andermaal opvallend dat in de aansluitende jaren 1462 en 1463 verliezen geboekt werden, 

maar geen renten zijn bijgekomen. Sterker zelfs, de renten verdwenen nagenoeg volledig. Een eerste 

stijging is pas in 1465 waar te nemen met een grondrente ter waarde van bijna vijf ponden.162 In 1466 

schijnen de financiële moeilijkheden zich wel op te stapelen, aangezien in dit jaar, en de eerst volgende 

vijf, gedeelten van het inkomen uit heerlijke rechten afgedragen werden aan derden. Hoewel de 

rentenlast in twee jaar tijd steeg naar tien ponden, daalde de kost in een gelijkaardig tempo opnieuw 

naar verwaarloosbare hoogte. 

Het is moeilijk en eerder giswerk om een directe oorzaak aan de stijgende rentenlasten te 

koppelen. Hierdoor is voorzichtigheid geboden om mogelijke verklaringen naar voren te schuiven. Zoals 

hierboven beschreven waren de inkomsten uit de heerlijkheid Rode in de jaren 1462 en 1463 lichtjes 

gedaald. Deze trend zette zich in 1464 niet verder door de stijgende graanprijzen. Desalniettemin 

genereerde Gerard van Kooigem in deze jaren niet voldoende kapitaal om de balans positief af te sluiten. 

Door het ontstaan van de oplopende schuld kan er voorzichtig geconcludeerd worden dat de inkomsten 

uit de andere eigendommen van Gerard niet volstonden om dit deficit te verhelpen. Deze 

liquiditeitsproblemen uitten zich vervolgens in het belasten van gronden of specifieke rechten. Het is 

niet duidelijk waarom Gerard nood had aan liquide middelen. Al is het niet onlogisch om de oorzaken 

te zoeken in zijn levensstijl. Doordat hij zich in deze periode bewoog tussen hogere en welstellendere 

heren, mede door zijn functie in de Raad van Vlaanderen, was er wellicht een sociale druk om een zeker 

sociaal niveau te behalen om als een echte gelijke en als volwaardig lid aanzien te worden. Het valt niet 

uit te sluiten dat deze sociale verplichtingen te zware financiële gevolgen kenden en Gerard de facto 

boven zijn stand moest leven. Het is eveneens niet uitgesloten dat hij deze levensstijl ook een periode 

na zijn vertrek uit de Raad van Vlaanderen heeft aangehouden, in de hoop om een snelle terugkeer te 

maken en zijn sociale positie te vrijwaren. In die zin kan het opbouwen van schulden als een zuivere 

investering aanzien worden om sociale vooruitgang te bewerkstelligen.  

 

7.1.4. Huishoudelijke uitgaven 

Van de vier verschillende categorieën zijn de huishoudelijke uitgaven met voorsprong het meest 

divers. In het algemeen worden in deze categorie alle uitgaven geplaatst die noodzakelijk waren om een 

huishouden in de brede zin van het woord te runnen. Concreet wil dat zeggen dat uitgaven met 

betrekking tot voedsel, textiel en brandstof hier ingedeeld worden. De kost kan hier zowel op een 

expliciete als een impliciete wijze genoteerd zijn. Zo kon men boter of vlees op de markt aanschaffen, 
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maar evenzeer levende koeien aankopen om de productie op eigen domein te stimuleren. Beide 

scenario’s komen in de rekeningen voor wat een vertekend beeld kan opleveren. De aankoop van de 

runderen betekende een relatief grote investering in één specifiek jaar, met name 36 ponden in 1463 

en 28 ponden in 1464, terwijl de opbrengst zich eerder op de lange termijn bevond en niet terug te 

vinden is in de rekeningen aangezien de melkproducten en/of het vlees niet via de markt passeerde 

maar in alle waarschijnlijkheid voor eigen consumptie was voorzien. De aankoop van dergelijke 

runderen toont eveneens aan dat het domein op een actieve manier gerund werd en dat het eigen 

domein niet in zijn volledigheid vercijnsd of verpacht werd. Ook de aanschaf van dieren die geen directe 

consumptie genereren zoals honden of paarden, kunnen in deze categorie gevonden worden, aangezien 

zij enigszins thuishoren in de huishoudelijke sfeer. 

Gedurende de periode 1459 – 1470 vereisten de huishoudelijke uitgaven het grootste aandeel 

van het heerlijke budget. Hoewel het aandeel over de jaren heen erg schommelde, namelijk met een 

bereik tussen zestien en zessentachtig procent, ligt het gemiddelde op bijna zeventig procent. Het is 

met andere woorden geen understatement om te stellen dat de huishoudelijke uitgaven het meest 

prominent aanwezig zijn in de rekeningen. Deze omvang is geenszins abnormaal of een unicum binnen 

de aristocratische middens. Uit een studie van Pierre Peyvel over de heren van Rochefort bij Forez 

worden gelijkaardige verhoudingen teruggevonden. Ruim zestig procent van het totaal budget werd 

besteed aan voedingsproducten en bijna tien procent aan kledij.163 Jacques Mertens bemerkte omtrent 

dit onderwerp op dat het belang en de omvang van een heerlijkheid een enorme invloed hadden op de 

specifieke verdeling van de uitgaven. De heer moest aan een zekere levensstandaard voldoen om zich 

een echte heer te kunnen noemen, ongeacht de hoeveelheid rijkdom die zijn heerlijke bezittingen met 

zich mee brachten. In kleine en minder lucratieve heerlijkheden slorpten de huishoudelijke uitgaven om 

die reden een relatief groter aandeel van het budget op. In dergelijke gevallen kan het lot van de heer 

opvallend goed vergeleken worden met dat van grote boeren. Zo bedroegen de huishoudelijke uitgaven 

in de heerlijkheid Dudzele slechts een kwart van de uitgaven terwijl de heer van Pittem ongeveer de 

helft van zijn jaarlijks inkomen moest spenderen.164 

 

7.1.4.1. De rol van voeding in de rekeningen 

Binnen de huishoudelijke uitgaven hebben voedingsproducten een belangrijk aandeel. Het is in 

deze onmogelijk om een concreet cijfer naar voor te schuiven door soms ambigue bewoording van de 

scribenten. Zo worden relatief grote bedragen neergeteld voor buitenechtelijke kinderen, waarover 

later meer, maar is het niet duidelijk waarvoor deze gelden exact dienden. Uit voorzichtigheid is het 

bijgevolg niet mogelijk om concreet cijfermateriaal naar voren te schuiven. 

Uit de rekeningen zelf kan helaas niet opgemaakt werden welk dieet de bewoners van het 

Rodesgoed in concreto hadden, daarvoor zijn niet voldoende details overgeleverd. Desondanks 

omvatten de rekeningen aanwijzingen van het voedingspatroon uit de vijftiende eeuw. 

Een van deze is reeds hoger besproken: de heer van Rode kon jaarlijks aanspraak maken op twaalf 

kapoenen op 26 december.165 Het valt weliswaar niet helemaal uit te sluiten dat deze kapoenrente 

effectief in kapoenen werd volbracht. Het was mogelijk, net zoals het geval was met cijnzen uitgedrukt 

in graan, dat de kapoenen uitgedrukt werden tegen een geldelijk bedrag die in de rekeningen zelf terug 

te vinden zijn. 
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Een belangrijk aandeel van de uitgaven voor voedsel gaat naar de aankoop van graan. Dit mag 

enigszins verbazen aangezien het jaarlijks inkomen in bijzonder grote mate uitgedrukt wordt in granen. 

Dit kan er op wijzen dat de waarde wel in graan werd uitgedrukt maar de inning niet als dusdanig in 

natura gebeurde. De cijnzen werden tegen marktconforme prijzen omgezet in harde munten waarmee 

de heer op een later tijdstip een deel van de oogst terugkocht en liet bewaren op een gehuurde zolder 

in Oekene. Deze bedragen konden relatief gezien behoorlijk oplopen. Zo gaf Gerard van Kooigem in 

1466 bijna 100 ponden uit aan graan.166 Op die manier kon de heer zijn reëel inkomen steeds 

waarborgen en ontving hij, zoals gegeerd, contant geld. 

Een andere terugkerende uitgave is het op regelmatige basis aanbrengen van tonnen bier en wijn. 

Bier was heel lang een onmisbare drank voor de samenleving en werd quasi dagelijks door iedereen 

geconsumeerd. Het water, als de kwaliteit hoog genoeg was om ervan te drinken, was smaak- en 

kleurloos waardoor in de middeleeuwen vaak naar bier gegrepen werd om de dorst te lessen. Dit kon 

naast bier ook met cider of mede, maar deze verloren op het einde van de middeleeuwen aan 

populariteit door de verbeterde technieken om bier te brouwen. De economisch welgestelde klasse kon 

zijn dorst ook lessen met verschillende wijnen. Dit kon als een luxeproduct aanzien worden aangezien 

een pot rijnwijn gemakkelijk twee daglonen van een meester strodekker kostte. Hierdoor lag het 

verbruik van bier in de late middeleeuwen in het algemeen zeer hoog.167 In de jaren 1464 en 1465 

bestelde Gerard van Kooigem 28 tonnen bier waarvoor hij 25 ponden en 4 schellingen betaalde.168 In 

1463 kocht hij zelfs 31 tonnen voor een bedrag van 29 ponden en 3 schellingen.169 Het is niet helemaal 

duidelijk om welk soort bier het hier ging. Al kocht hij in 1463 ook een ton dobbelbier in Rijsel.170 Het 

prijsverschil tussen het bier en de wijn is ook duidelijk in de rekeningen. Het aandeel van wijn is 

betrekkelijk kleiner. Er werd niet, zoals bij het bier, in grote hoeveelheden aangekocht maar in kleine 

hoeveelheden, met name in stopen of kruiken, wat leidde tot ook relatief kleine bedragen. Enkel in 1464 

werd een grote hoeveelheid wijn ingekocht in Rijsel, goed voor een bedrag van 19 ponden en 12 

schellingen.171 

Een andere noemenswaardige terugkerende uitgave is de aankoop van verschillende vissen. Het 

gaat in deze vaak om kleine hoeveelheden vis per keer maar in de periode 1462 – 1465 verricht de 

baljuw zeventien transacties die in verband kunnen gebracht worden met vis: driemaal schelvis en 

haringen, eenmaal kabeljauw en stokvis, tweemaal karpers en vijfmaal pladijs. Daarnaast werden nog 

tweemaal vissen aangekocht maar is het niet gespecifieerd om welke vissen het exact gaat noch over 

een specifiek aantal. Het voorkomen van dergelijke vissen ondersteunt de tendens om niet langer zelf 

zoetwatervissen te kweken in vijvers op het domein maar deze aan te kopen via de markt.172 

Het dieet van de lage aristocratie bestond echter niet louter uit vis maar ook in belangrijke mate 

uit vlees. Dit gegeven krijgt in de rekeningen uit voorgenoemde periode nauwelijks aandacht. Tussen 

1462 en 1465 zijn er slechts drie uitgaven die rechtstreeks blijk geven van vleesconsumptie. Twee 

uitgaven handelen specifiek over wild, namelijk over een onbekend aantal konijnen en zes patrijzen. Het 

is evenwel uit de rekeningen niet duidelijk hoe deze vleeswaren verkregen waren maar wellicht werden 
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zij gevangen op het domein van Rode. De consumptie daarentegen gebeurde niet onmiddellijk 

aangezien beide vleeswaren naar Ieper werden getransporteerd.173 Tijdens de late middeleeuwen was 

er een sterke associatie tussen de jachtpraktijken en het statuut van adeldom. Er was een sterke tendens 

om het hele jachtgebeuren zo veel mogelijk te monopoliseren als een adellijk gebeuren. De 

jachtactiviteiten waren echter eerder verbonden aan grondgebied dan aan adellijke privileges. Niet-

adellijke families met uitgestrekte gronden die de jacht konden faciliteren waren daarom de facto niet 

uitgesloten aan de uitoefening van de jacht. Dit trachtte men door middel van onder meer 

weeldewetten zo veel mogelijk te beperken.174 De derde casus heeft betrekking op het aankopen van 

een lam voor het Paasfeest.175  

Het aankopen en het gebruiken van zout kan in veel gevallen in nauw verband gebracht worden 

met vlees. De techniek van het pekelen was een populaire manier om vlees, maar ook vis, boter en kaas, 

voor een langere en betere manier te conserveren.176 Ondanks het grote belang van zout kan deze 

slechts tweemaal getraceerd worden in de rekeningen. Een eerste maal in 1434 wanneer de vrouwe 

van Rode samen met haar zwager wellicht de Brugse markt bezocht en zich een voorraad zout 

aanschafte ter waarde van zes ponden.177 De tweede maal komt pas veel later terug, namelijk in 1462. 

Daar wordt expliciet vermeld dat het om twee vaten aan tien schellingen per vat ging ‘om sin vleschs 

mete souten’.178 

Daarnaast werden er in minstens twee gevallen telkens twee dikke koeien aangekocht, namelijk 

in 1464 en in 1478. Uit de expliciete vermelding dat het om dikke koeien gaat, mag geconcludeerd 

worden dat zij aangekocht werden met het oog op de vleesconsumptie en niet zozeer om melk te 

winnen of om een kweekprogramma op te zetten. Ook opvallend aan deze uitgaven is de sterke 

prijsstijging binnen dit tijdsbestek. Waar één vleeskoe veertien ponden kostte in 1464, betaalde men in 

1478 al reeds het dubbele van de prijs.179 

Het beperkte aandeel van vleesconsumptie binnen deze rekeningen wil echter niet zeggen dat er 

nauwelijks vleesconsumptie was. Hoewel het autarkische levensmodel van de aristocratie afnam wil dit 

absoluut niet zeggen dat er helemaal niets op het eigen domein werd geproduceerd. Zo was het een 

onderdeel van de adellijke cultuur om zwanen en reigers te houden en te consumeren, voornamelijk 

om eigen rijkdom en kapitaal te etaleren. Onder economen wordt dit fenomeen ook wel conspicuous 

consumption genoemd.180 Door middel van het gebruik of bezit van materiële dingen kunnen 

immateriële elementen, zoals netwerken, identiteit en machtsrelaties, gesymboliseerd worden. Het 

consumeren van veel vlees of wijn vertegenwoordigt in deze veeleer het cultureel kapitaal van de heer 

van Rode, dan de noodzaak om dergelijke producten te nuttigen. Daarmee kan hij zich namelijk 

associëren met bepaalde groepen uit de samenleving wat hem aanzien en prestige kan opleveren. Dit 
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heeft natuurlijk niet enkel betrekking op voedingspatronen, maar evenzeer op kledij, architectuur en 

inkleding van eigendommen.181 

 

7.1.4.2. Het uitgebreide gezin 

Hoewel er geen specifieke data voor handen zijn, mag verondersteld worden dat de 

huishoudelijke uitgaven niet enkel ten voordele van de heer en dame zelf en hun kinderen waren. Het 

was namelijk gebruikelijk om er een uitgebreid huishouden op na te houden. Zo onderhield de elite vaak 

directe verwanten, eigen bastaardkinderen en de bastaarden uit aanverwante families en zeker niet te 

vergeten ook dienstpersoneel. Hierdoor konden de uitgebreide huishoudens in de hogere sociale 

klassen meerdere tientallen leden omvatten.182 Het was daarnaast niet ongewoon voor de adellijke 

huishoudens om op regelmatige basis gasten op hun domein te ontvangen. Het betrof hier vaak 

doorreizende edellieden. Zij konden van de ene residentie naar de ander trekken, familie of kennissen 

bezoeken of het hof van de vorst frequenteren. In zulke omstandigheden was het voor de adel en hun 

gevolg niet ongewoon om van de gastvrijheid van een andere edelman te genieten.183 

Uit de rekeningen blijkt dat Gerard van Kooigem in de periode 1459 - 1467 verantwoordelijk was 

voor minstens twee bastaarddochters, Jannette en Grietekin. De eerstgenoemde wordt slechts 

tweemaal bij naam genoemd, namelijk in 1460 en 1462, maar is wellicht op indirecte wijze wel aanwezig 

in de voorgaande rekeningen. Grietekin wordt dan wel weer expliciet bij naam genoemd in de 

rekeningen vanaf 1462. De oorzaak van de verschillende benoemingen kan wellicht gevonden worden 

bij het mogelijks overlijden van Jannette of het verwerven van een eigen inkomen in het jaar 1462 of 

1463. In de voorgaande rekeningen worden de twee dochters samen in een post genomen maar na 

1462 is Jannette volledig uit de rekeningen verdwenen. Tussen 1459 en 1465 konden de 

bastaardkinderen op een jaarlijks bedrag van 12 ponden en 12 schellingen rekenen om in hun 

levensonderhoud te voorzien.184 Dit werd steevast vermeerderd met een extra toelage van tussen de 

twee en vijf ponden om kleren of stof voor kleren aan te schaffen. Het belang van de kledij voor de adel 

kan niet onderschat worden. Aangezien kledij als een soort uithangbord van eer en status diende, was 

het uitermate belangrijk om op gepaste wijze gekleed te zijn.185 Ook ontvingen zij bij uitzondering extra 

budgetten zoals 36 ponden in 1459, al kan het hier ook gaan om achterstellen. In 1466 ontving Grietekin 

slechts vier ponden, al werd dat het volgende jaar ruimschoots gecompenseerd met een schenking van 

52 ponden. Deze schenking werd expliciet toegekend aan Jan vanden Saelge als optredend voogd.186 Na 

1467 verdwijnt Grietekin evenwel uit de rekeningen. 

Het mag niet verbazen dat het bestaan van bastaardkinderen teruggevonden wordt in 

administratieve documenten uit de vijftiende eeuw. Het verwekken van kinderen buiten het huwelijk 

was dan wel moeilijk te stroken met de katholieke moraal, het weerhield veel aristocraten en patriciërs 

niet om buitenechtelijke relaties te onderhouden. Sterker zelfs, het hebben van bastaardkinderen werd 

in specifieke gevallen beschouwd als een ode aan de vrouwelijke schoonheid of met andere woorden 
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een ridderlijke daad die per definitie als deugdzaam werd beschouwd. De vijftiende eeuw kan in grote 

mate gezien worden als een bloeiperiode voor buitenechtelijke relaties en kinderen. Zij behoorden tot 

de entourage van de familie en verwierven niet zelden hoge functies om de invloedssfeer van de 

adellijke familie te consolideren of uit te breiden. In die hoedanigheid werden zij onverholen 

ingeschakeld om de belangen van de familie te verdedigen en werden zij erkend als een onderdeel van 

de uitgebreide familie. Dit is zeker het geval voor de hogere echelons van de aristocratie en minder voor 

de lagere adel en niet-adellijke geslachten waar de bastaarden een minder prominente rol kunnen 

spelen. Het aantal posities voor niet-adellijke geslachten was reeds zeer beperkt en bovendien niet 

erfelijk. Hierdoor moesten niet-adellijke families al knokken om de administratieve functies aan hun 

legitieme kinderen over te dragen. Dit wil evenwel niet zeggen dat enkel de hogere aristocratie 

bastaarden had, maar wel dat zij sneller geneigd waren om deze te erkennen en in hun huishouden op 

te nemen.187 

De sociale positie van illegitieme kinderen brokkelde tijdens de zestiende eeuw evenwel 

langzaamaan af door de religieuze spanningen in Europa. Zowel de religieuze als de seculiere 

autoriteiten stelden zich in belangrijke mate minder tolerant op ten opzichte van buitenhuwelijkse 

seksuele betrekkingen. Anderzijds focuste de adellijke aristocratie zich steeds sterker op het proces om 

de familiale eigendommen naar een enkele nakomeling te concentreren.188 

Hoewel hierboven een zeer rationele benadering van bastaarden geschetst werd waarbij de 

buitenechtelijke kinderen als belangrijke pionnen op het diplomatisch schaakbord verzet kunnen 

worden, is de werkelijkheid wellicht een stuk complexer. Naast de emotionele motieven om goed voor 

de eigen kinderen te zorgen, is er ook een belangrijke maatschappelijk component. In het ancien régime 

was het gebruikelijk dat familiehoofden verantwoordelijkheid opnamen voor het welzijn van hun 

naasten. Dit ging van over directe familie (eigen kinderen, ouders, broers, zussen en hun kinderen) maar 

ook verwanten in de brede zin van het woord. Daarnaast hadden zij nog maatschappelijke 

verantwoordelijkheden ten opzichte van personeelsleden en buren waar zij reeds lang patronale relaties 

mee onderhielden. Familiehoofden werden zeer negatief bekeken wanneer zij hun 

verantwoordelijkheid ten aanzien van hun directe omgeving niet opnamen en dit kon de reputatie van 

de gehele familie schaden. Dit was namelijk zeer nauw verwant aan het gedrag dat alle leden van de 

familie vertoonden, ongeacht hoe ver zij stonden van het familiehoofd. Net zoals armoede van één lid 

afstraalt op de overige leden van de familie. Het was ook voor edelen vanuit maatschappelijk oogpunt 

van uitermate groot belang om voor al hun kinderen, buitenechtelijk of niet, een goed leven te 

voorzien.189 
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7.2. De heerlijke rekeningen in de ruimte 

7.2.1. Het Vlaams stedelijk netwerk 
Vlaanderen behoorde tijdens de middeleeuwen samen met Noord-Italië tot de meest 

geürbaniseerde regio’s in Europa, al is de grootte van die steden wel zeer divers. In het derde kwart van 

de vijftiende eeuw leefden naar schatting 660 000 mensen in het graafschap Vlaanderen, waarvan 

ongeveer 36 procent in een stedelijke omgeving. Het stedelijk landschap werd voornamelijk 

gedomineerd door de drie grootste steden: Gent, Brugge en Ieper, ook wel de drie Leden van 

Vlaanderen genoemd. Gent kende met 60 000 inwoners de grootste populatie van de drie en was op 

Parijs na het grootste stedelijk centrum benoorden de Alpen. Brugge moest het stellen met ‘slechts’ 

45 000 inwoners. Ieper kende tijdens de dertiende en veertiende eeuw een geschat inwonersaantal van 

40 000 mensen, maar plooide gedurende de eerste helft van de vijftiende eeuw sterk op zichzelf terug 

door het ineenstuiken van de textielnijverheid. Waar andere steden erin slaagden om een geslaagde 

reconversie van de stedelijke economie te bewerkstellingen, faalde Ieper met verve. Voor de tweede 

helft van de vijftiende eeuw zouden slechts 9 000 mensen de stad bevolken.190 Uiteraard zijn deze 

inwonersaantallen aan fluctuaties onderhevig. Zo stelt Paul Trio dat tijdens de pestepidemie van 1438 

– 1440 naar schatting 20 procent of meer van de Brugse bevolking getroffen werd. De impact op Gent 

en Ieper tijdens deze epidemie is minder goed bekend.191 Ondanks de uniciteit tussen de steden bestond 

er een stedelijke hiërarchie, een ordening van prestige, demografische omvang en politieke en 

economische macht, maar ook speelden de verdedigingswerken en de stedelijke traditie een belangrijke 

rol. Het is evenwel niet gekend welke parameters meer doorslaggevend waren dan andere. Deze 

machtsverhoudingen zijn bijvoorbeeld terug te zien in verschillende cartografische werken uit die 

periode. Hier hoort toch enige nuance: er was een zeer traditionele en conservatieve aanblik op het 

stedelijk netwerk in Vlaanderen, waardoor bepaalde steden een specifiek gewicht op de kaarten 

ontvingen dat niet meer de reële verhoudingen weerspiegelt, maar een realiteit die zich (ver) in het 

verleden afspeelt.192 

Het Vlaams stedelijk landschap kenmerkte zich op demografisch vlak door de uitersten. Met Gent 

en Brugge kende Vlaanderen in de tweede helft van de vijftiende eeuw grote stedelijke centra met 

tienduizenden inwoners, maar daarna volgde een bijzondere leegte. De grote steden hadden zich 

tijdens de hoge middeleeuwen weten te profileren als de handelssteden bij uitstek door de uitbouw van 

(dure) infrastructuur, bestaande uit onder meer kaaien, kranen en warenhuizen. Het bekendste 

voorbeeld is hier de kraan te Brugge die tot 1 800 kg kon tillen. De uitbouw van dergelijke infrastructuur 

liet toe om grotere schepen aan te trekken en deze efficiënter te laden en te lossen. De investeringen 

werden voornamelijk bekostigd door de stad zelf wat zeker voor kleinere steden minder evident was. 

Door middel van de uitbouw van schaalvoordelen hebben Brugge, Ieper en Gent de transport- en 

transactiekosten weten te drukken en de handel in de omgeving op een noemenswaardige manier 

weten te domineren. Op die manier verwerden zij een attractieve plaats om zich te settelen en groeiden 
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zij uit tot ver boven de omliggende steden.193 Een bijkomende reden voor hun dominante marktpositie 

is het uitspelen van schaalvoordelen. Door hun goed uitgeruste markten konden deze steden heel wat 

verkoop- en kooplustigen aantrekken, waardoor er ook een grote verscheidenheid aan goederen 

voorhanden was. Op die manier werden de belangrijkste goederen op één plaats verkocht en was het 

minder noodzakelijk om meerder kleinere steden of markten te frequenteren waar men mogelijks 

slechts een deel van de behoeftige producten vond. Het was met andere woorden veel interessanter 

inzake tijd en geld om een grote stad aan te doen in plaats van twee of drie kleine steden.194 

 Daardoor waren er nauwelijks middelgrote steden met inwoners tussen de 10 000 en 20 000. Er 

waren wel 50 steden die minder dan 10 000 inwoners telden zoals Kortrijk, Duinkerke en Oudenaarde. 

Doch bleven de meeste stedelijke centra onder de 2 000 inwoners. Om de overlevingskansen van deze 

centra te vrijwaren ontstond er een ruime diversificatie in de activiteiten tussen de (kleine) steden. Waar 

Ieper en Gent zich als industriële centra ontpopten specialiseerde Brugge zich in het begin van de 

veertiende eeuw in commerciële activiteiten. Kleine steden zoals Wervik en Dendermonde richtten zich 

op kleinere textielnijverheid en Nieuwpoort en Biervliet ontpopten zich als handelsposten langs de 

Noordzee. Tot slot richtten een aantal kleinere centra zoals Torhout, Eeklo en Deinze zich op hun directe 

omgeving en fungeerden zij als regionale handelssteden.195 

Na het ineenstorten van de actieve Vlaamse handel in de veertiende eeuw gebruikte Brugge zijn 

uitstekende geografische ligging in noordelijk Europa en zijn opgebouwde industriële, financiële en 

commerciële kennis om buitenlandse handelaren aan te trekken. Brugge evolueerde naar een 

ontmoetingsplaats voor handelaren uit Zuid- en Oost-Europa in plaats van zelf het ruime sop te 

betreden. Dit maakte van Brugge tijdens de veertiende en vijftiende eeuw een echte gateway stad voor 

de Zuidelijke Nederlanden en Artesië.196 De stad Brugge herbergde ten minste twaalf naties van 

buitenlandse kooplieden die elk begunstigd waren met verschillende stedelijke en grafelijke privileges. 

Maar binnen deze naties was de Duitse Hanze de belangrijkste handelspartner aangezien zij ruim twee 

honderd Duitse steden vertegenwoordigden. De Italiaanse aanwezigheid in Brugge was evenwel nog 

groter maar zij organiseerden zich eerder per stad waardoor hun aandeel in belangrijke mate 

versplinterde. Om die reden verwerd Brugge een belangrijk verzamelpunt voor grondstoffen, exotische 

producten en voedingsmiddelen die onder meer dieper in Vlaanderen en Artesië werden verdeeld. In 

dit opzicht kan de Brugse markt als de verdeelsleutel voor het ganse graafschap aanzien worden. 

Daaronder werpt Antwerpen zich in de vijftiende eeuw zich op als een belangrijke speler die nog steeds 

in de schaduw staat en afhankelijk is van het Brugse handelsnetwerk. Daarna komen de steden Ieper en 

Gent in grote mate als regionale handelscentra naar voren. Een trap lager in de piramide komen de 

kleine en middelgrote steden die voornamelijk instonden voor lokale bevoorrading.197 

Ondanks de belangrijke economische en politieke macht van de steden in Vlaanderen waren zij 

in belangrijke mate afhankelijk van het hinterland om hun bestaan te verzekeren. Het hoeft dan ook 

geen uitgebreid betoog dat de steden hun directe omgeving in belangrijke mate domineerden op 

economisch en politiek vlak. Zeker in de twaalfde en dertiende eeuw specialiseerden de dorpen rond 

de stedelijke centra zich in producten die zij konden verkopen op de stedelijke markten. Na de 
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economische recessie van de veertiende eeuw is dit steeds minder het geval en diversifieerden het 

platteland hun gewassen en veeteelt meer. Samen met de aanvullende arbeid in de textielnijverheid 

konden zij voldoende inkomen verschaffen.198 Anderzijds spanden de stadsbesturen zich in om iedere 

vorm van concurrentie rondom zo min mogelijk toe te laten. Zo verbood de stad Gent op het einde van 

de veertiende eeuw om binnen een straal van 30 kilometer vlees, graan of vis te verkopen. Deze 

producten konden enkel op de stedelijke markt in Gent verkocht worden. Verder poogden zij zoveel 

mogelijk de interregionale markten te controleren door stapelrechten te bekomen waardoor 

producenten verplicht werden om hun goederen op een specifieke markt te verkopen. Dit deed de prijs 

in die stad op een kunstmatige manier zakken, leverde werkzekerheid aan de stedelingen die ook het 

vervoersmonopolie op de Schelde opeisten, en de handelaren konden door middel van doorverkoop 

een graantje meepikken.199 Door dit beleid te voeren poogde de stad Gent ook om de groei van de 

steden die meer stroomopwaarts lagen, te fnuiken om zo hun dominante positie in het graafschap te 

vrijwaren. Deze privileges en stapelrechten botsten logischerwijs op verzet. Zo trachtte Brugge in 1379 

een kanaal te graven naar de Leie om niet langer via Gent te hoeven te passeren. De Gentenaars 

verdedigden hun verworven rechten echter met hand en tand en verhinderden de aanleg van het kanaal 

op een hardhandige en bloederige wijze.200 

Het bovenstaande betoog mag echter niet in te absolute termen geïnterpreteerd worden. Heel 

wat goederen werden ondanks de stapelrechten ook verkocht in andere en kleinere stedelijke centra. 

Al gaat het hier vaak om producten die niet altijd aanwezig zijn of in kleinere hoeveelheden beschikbaar 

zijn. Daarnaast lagen de prijzen gemiddeld gezien ook in de omliggende markten in de steden en op het 

platteland hoger in vergelijking met de stad met het stapelrecht. Voor grote en veelvuldige aankopen 

van bulkgoederen had men een grotere garantie op producten in de grootsteden of in de centra met 

stapelrechten. Het marktsysteem in Vlaanderen en Brabant ging zich daar ook op afstellen door zich te 

specialiseren in specifieke producten. Brugge richtte zich tijdens de vijftiende en de eerste helft van de 

zestiende eeuw in een belangrijke wijze op zuidvruchten en specerijen terwijl het Zwinstadje Damme 

zich de stapelrechten op diverse wijnen en haringen wist te bemachtigen. Gent daarentegen 

concentreerde zich in belangrijke mate op lijnzaad, terwijl Antwerpen zich in de vijftiende eeuw 

specialiseerde op de lakenmarkt. Het was met andere woorden niet noodzakelijk om iedere markt apart 

te bezoeken om alle gegeerde producten te bekomen. Zeker voor de drie leden van Vlaanderen, met 

hun uitgebreide marktfunctie, vormde dit allesbehalve een obstakel.201 Zo kocht bijvoorbeeld Gerard 

van Kooigem in 1463 een ons saffraan en een ton haringen op de markt van Ieper.202 Beide goederen 

werden, zoals hierboven uitgelegd, in bijzondere mate geclaimd door Brugge en Damme. 
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7.2.2. Heerlijke geografische inzichten 
 Over de 32 rekeningen zijn er aan de uitgavenzijde in totaal 86 plaatsnamen opgetekend. Het is 

geenszins verrassend om in de top drie de drie Leden van Vlaanderen terug te vinden door hun 

economisch en politiek overwicht in de regio. We moeten hier wel aan toevoegen dat de spreiding zeer 

ongelijk verdeeld is over de volledige periode. Van de 83 gegevens zijn 44 gegevens terug te vinden in 

slechts 3 rekeningen, met name 1460, 1462 en 1463. Dit zijn niet toevallig de meest gedetailleerde 

rekeningen uit de gehele collectie. In negen rekeningen zijn er zelfs geen plaatsnamen terug te vinden. 

De lage hoeveelheden in het laatste kwart van de vijftiende eeuw zijn ook niet verrassend door het 

stijgend gebruik van extra lijsten (i.e. cedullen en kwitanties) die niet bij de rekeningen bewaard werden. 

Hierdoor blijft veel informatie onder de radar. Verder is niet uit te sluiten dat in het gegeven tijdsbestek 

de frequenties in de werkelijkheid hoger liggen dan hierboven beschreven. Heel veel uitgaven zijn noch 

in tijd, noch in plaats geadresseerd en dus onmogelijk correct te categoriseren. Desalniettemin is het 

mogelijk om bepaalde trends weer te geven. 

 Op basis van tabel 2 zou men kunnen concluderen dat de 

heren van Rode zich in belangrijke mate wendden tot de 

westelijke richting met een groot aandeel van Ieper en in 

mindere mate tot de kleinere steden daaromtrent zoals Kortrijk, 

Roeselare, Wervik en zelfs Calais en Rijsel. Ieper neemt binnen 

het geheel van gegevens een aandeel van een derde op zich. 

Hoewel het op basis van tabel 1 zo lijkt, zou dit een voorbarige 

conclusie zijn. De werkelijkheid blijkt namelijk iets complexer. 

Zoals hierboven reeds gesteld is het cijfermateriaal op een 

zeer ongelijke manier verdeeld over de vijftiende eeuw 

waardoor een aantal jaren enorm zwaar doorwegen. Bij het 

nader bekijken van de data blijkt dat Ieper maar liefst 22 keer 

terugkeert in de rekeningen van de jaren 1460, 1462 en 1463, 

net de jaren die buitensporig vertegenwoordigd zijn in de 

dataset. Met twee vernoemingen in 1459 en één in 1465 kan er 

gesteld worden dat er in dat tijdsbestek een intens contact was 

tussen de baljuw van Rode en Ieper. De resterende 

vernoemingen zijn één in 1405 ter betaling van verhefgeld in de 

Zale van Ieper en één in 1439 wegens een betaling aan Jacob 

Scaec (cf. dynastiek overzicht).  

Van de twintig verrichtingen in de periode 1433 – 1441 kan de helft op een rechtstreekse wijze 

gelinkt worden aan de reislustige Jacob Scaec die onder andere actief was in de ambtenarij. Zo 

bekleedde hij in 1438 de functie van schout in Brugge en was hij in 1450 actief als hoogbaljuw van 

Kortrijk en was hij commissaris van de wet vernieuwende kamer te Gent.203 Een fractie van zijn 

bedrijvigheid vinden we dan ook terug in de rekeningen. Drie betalingen in Brugge kunnen direct aan 

Scaec gelinkt worden, terwijl voor diezelfde periode ook vijf transacties te Gent opgetekend werden. 

Steeds gaat het om het vrijmaken van financiële middelen zonder vermelding van de doeleinden. De 

bedragen variëren tussen de 2 tot 144 ponden. De laatste noemenswaardige vondst met betrekking op 

Jacob Scaec is de aanwezigheid bij het beleg van Calais in 1436.204 Met het tekenen van het verdrag van 

                                                             
203 Victor Fris, Dagboek van Gent van 1447 tot 1470. Met een verdrag van 1477 tot 1515, vol. 1 (Gent: Annoot - 
Braeckman, 1901), 325. 
204 Stadsarchief Ieper. Kasselrijarchief reeks 1, 2944, deel 6, p 2 

Plaats Absoluut Relatief 

Ieper 28 34% 

Gent 9 11% 

Brugge 8 10% 

Roeselare 8 10% 

Kortrijk 7 9% 

Gullegem 7 9% 

Rijsel 6 6% 

Izegem 2 2% 

Passendale 2 2% 

Wervik 2 2% 

Calais 1 1% 

Dentergem 1 1% 

Jabbeke 1 1% 

Torhout 1 1% 

Tabel 2. Overzicht van voorkomende 
plaatsnamen tussen 1393 en 1499 
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Atrecht in 1435 had Filips de Goede een vrede bereikt met Karel VII van Frankrijk, maar dit resulteerde 

evenzeer in het afbreken van de alliantie met de Engelse kroon. Met de uitbreiding van het 

Bourgondisch bezit in de Lage Landen en de sterke economische belangen van de Engelse kroon in de 

Nederlanden was een goede verstandhouding tussen beide entiteiten van grote economische waarde. 

Zeker voor de Engelse kroon die grote inkomsten genereerde uit de belastingen op de wolhandel. Geld 

dat zij zeer hard nodig hadden om de Honderdjarige Oorlog tegen Frankrijk te bekostigen. Door de 

Bourgondische bocht, van een alliantie met Engeland naar een alliantie met Frankrijk, kwamen de 

relaties tussen de twee vorsten aan de Noordzee onder hoge spanning te staan. Nadat de Engelse vorst 

het waagde om de notabelen van Holland tegen Filips de Goede op te zetten, stuurde deze laatste aan 

op een beleg van Calais, de laatste Engelse bezittingen op het vaste land. Het beleg was andermaal een 

grote catastrofe: de Franse hulptroepen en vloot kwamen rijkelijk laat aan en, het leger was slecht 

georganiseerd en kon de uitvallen van de Engelsen nauwelijks weerhouden, waardoor de Vlaamse 

steden hun onvrede uitten en veel soldaten muitten en vluchtten. De Bourgondiërs moesten al na een 

week afdruipen en uiteindelijk een nadelig vredesverdrag afsluiten.205 De kosten voor deze expeditie 

worden in de rekeningen voor Rode geraamd op 21 ponden en 21 schellingen.206 

Daarnaast onthullen de rekeningen van 1433 en 1434 toch enige verbondenheid met de stad 

Brugge. Van de acht vermeldingen vallen zeven vermeldingen tussen 1433 en 1441. Zo zijn er twee 

betalingen aan de vrouw van Oste van Kooigem teruggevonden te Brugge: een van de betalingen is 

zonder reden opgegeven, de ander voor de aankoop van zout in gezelschap van Roeland van Kooigem. 

  

                                                             
205 John H. Munro, “An Economic Aspect of the Collapse of the Anglo-Burgundian Alliance, 1428-1442”, The 
English Historical Review 85, nr. 335 (1970): 225–29; 238–41. 
206 Stadsarchief Ieper. Kasselrijarchief reeks 1, 2944, deel 6, p. 2 

Figuur 7. Aantal vernoemingen van plaatsnamen per jaar 
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Figuur 7: Frequentie plaatsnamen per jaar
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De grote aanwezigheid van Ieper in de jaren zestig van de 

vijftiende eeuw kunnen we enigszins verklaren. In die periode 

bezat Gerard van Kooigem de heerlijkheid Rode maar daarnaast 

bekleedde hij nog de rol van raadsheer in de Raad van Vlaanderen 

tussen 1460 en 1462. De Raad van Vlaanderen vergaderde in 

normale omstandigheden in Gent maar dit was onmogelijk 

gemaakt door het rebels karakter van de stad. Op 4 juni 1451 

besliste Filips de Goede dat de Raad zich zou verplaatsen uit Gent. 

De grootste stad na Gent, met name Brugge, waagde zich ook in 

oppositie tegen de Bourgondische hertogen om hun privileges te 

behouden. De keuze voor Ieper verklaarde Filips de Goede als 

volgt: “La ville d’Ypres est une belle ville, grande et spatieuse et 

notablement maisonnée, assise en bonne marche et lieu 

compétent, bien loigant et habondant en tout vivres et autres 

choces nécessaires.” Voor een periode van twaalf jaar verbleven 

de raadsheren in Ieper.207 Het is daarom niet vreemd dat in deze 

periode een sterke verbondenheid met Ieper terug te vinden is. 

De rekeningen onthullen zelfs dat Gerard een huis bezat in of 

rond de stad waar hij kon verblijven tijdens zijn werkzaamheden. 

Hoewel de adel in sterke mate verbonden wordt met een landelijke omgeving, waar zij in belangrijke 

mate hun machtsbasis en inkomen genereren, ontstond er in de late veertiende en vijftiende eeuw een 

belangrijkere relatie tussen stad en adel. De steden verwerden tot een ontmoetingsplaats voor edelen, 

de vorst en burgers. Belangrijke religieuze, politieke en culturele gebeurtenissen, zoals processies, 

schuttersfeesten en steekspelen, vonden plaats in de stedelijke centra waardoor ook de eerder 

traditionele rurale elite zich aangetrokken voelde tot de steden. 208 

In tegenovergestelde richting lieten burgerlijke elites hun oog vallen op grote hoeveelheden 

grond op het platteland en indien mogelijk een adellijke titel waardoor het verschil tussen de adel en 

de toplaag van de burgerij steeds moeilijker te onderscheiden was.209 De impact van de edelen op de 

verstedelijkte gebieden mag dan ook niet onderschat worden. Zo wierpen edellieden als Raas van 

Gavere en Arnulf van Oudenaarde zich in het begin van de dertiende eeuw op als de vertegenwoordigers 

van de stad Gent om een dispuut over de politieke status van de stad met de kersverse gravin Johanna 

van Constantinopel en haar gemaal Ferrand van Portugal te beslechten. In de late vijftiende eeuw 

symboliseerden de edellieden Lodewijk van Gruuthuuse en Adolf van Kleef dan weer het stedelijk verzet 

tegen Maximiliaan van Oostenrijk in de strijd om het voogdijschap over de jonge Filips de Schone.210 

Het bezitten van stenen huizen in bepaalde stadswijken was een zeer prestigieuze 

aangelegenheid, wanneer deze zich dicht bij belangrijke markten, publieke gebouwen of de vorstelijke 

residentie bevonden. Het bezitten van panden in verschillende steden was voor vele hoge ambtenaren 

aan het Bourgondische hof een echte must. Op die manier konden zij steeds dichtbij de belangrijkste 

                                                             
207 Alphonse Vandenpeereboom, Le conseil de Flandre à Ypres, précédé de: Des cours de justice qui ont exercé 
juridiction soauveraine sur la ville d’Ypres et la West-Flandre (Lafonteyne, 1874), 170–9. 
208 Arie Van Steensel, Edelen in Zeeland : macht, rijkdom en status in een laatmiddeleeuwse samenleving 
(Hilversum: Verloren, 2010), 312–4. 
209 Nicholas, Town and countryside, 251–2. 
210 Lisa Demets, Jan Dumolyn, en Els De Paermentier, “Political Ideology and the Rewriting of History in Fifteenth-
Century Flanders”, Low Countries Historical Review 134, nr. 1 (2019): 83–4. 

Stad Absoluut Relatief 

Ieper 26 49% 

Roeselare 5 9% 

Gent 4 8% 

Gullegem 4 8% 

Kortrijk 4 8% 

Rijsel 4 8% 

Passendale 2 4% 

Brugge 1 2% 

Wervik 1 2% 

Jabbeke 1 2% 

Torhout 1 2% 

Tabel 3. Overzicht van voorkomende 
plaatsnamen tussen 1459 en 1470 
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administratieve instellingen en de hertog van Bourgondië vertoeven.211 Het bezitten van stedelijke 

panden is met andere woorden in geen geval een uniciteit. De frequentie waarmee dit in de rekeningen 

terugkeert is andermaal tekenend. In het jaar 1460 zijn de uitgaven uitermate vaag en gaat het meer 

over het overdragen van financieel vermogen. Het is niet met zekerheid te bepalen naar welke zaken 

deze gelden gingen, al is het aannemelijk dat het geld minstens partieel ging naar levensonderhoud. In 

totaal betaalde Karel van Steelande een bedrag van 237 ponden uit in het huis van zijn heer te Ieper. De 

zes transacties geven ons wel de impressie dat Gerard daar voor een langere en al dan niet 

onafgebroken periode gehuisvest was.212 Uit de rekening van 1463 blijkt dat Gerard zijn eigendom in 

Ieper in dat jaar nog bezit en dat hij er mogelijks nog een tijd vertoefd heeft. Naast zijn bezittingen in 

Ieper had Mark van Kooigem een woning in Rijsel in het jaar 1494 aangezien de baljuw daar volgens een 

cedulle een betaling deed van 68 ponden.213 Het is echter niet duidelijk wanneer dit huis door de familie 

van Kooigem is verworven. Het valt echter niet helemaal uit te sluiten dat dit huis reeds voor een langere 

periode in hun bezit was door de verschillende gehouden lenen in de regio rondom Rijsel. Alleen bieden 

de rekeningen daar geen ondersteunend bewijs voor. 

Een ander gegeven is dat dergelijke huizen in stedelijke centra met een uitgebreide marktfunctie 

uitermate geschikt waren om producten tijdelijk op te slaan. Het huis fungeerde in die mate als een 

opslagruimte om de goederen later te transporteren naar de residentie op het platteland. In die zin kan 

het behouden van verschillende residentiële bezittingen in verschillende steden verklaard worden.214 

Toch is de mogelijke impact van de verhuis van de Raad van Vlaanderen van Ieper naar Gent ook te zien 

in de rekeningen. Gent keert in dat jaar 4 keer terug in de rekeningen met vermeldingen van 

ontmoetingen en correspondentie met ambtenaren aldaar en minstens twee reizen naar de stad zelf 

en een eenmalig pachtgeschil waarover in Gent beslecht werd.  

Een andere invalshoek om het hoge aantal vernoemingen van Ieper te verklaren kan gevonden 

worden in een meer praktisch opzicht. Naast Rode beschikte deze lijn uit het geslacht van Kooigem nog 

over drie andere lenen in de regio rond Rijsel. Het is niet absurd om te stellen dat Gerard van Kooigem 

in de periode 1459 – 1470 niet enkel aanwezig was in zijn huis te Ieper of in het fonciergoed te Kachtem 

maar eveneens zijn aanwezigheid moest laten gelden op zijn bezittingen in de regio rondom Rijsel.  

Daarnaast mag hier ook niet vergeten worden dat het leen van Rode afhing van de Zaal van Ieper 

en de kasselrij Kortrijk die beiden ook in westelijke richting lagen. Dergelijke administratieve indelingen 

kunnen al dan niet bewust sociale netwerken in een bepaalde richting beïnvloeden. Het mag bij deze 

ook niet vergeten worden dat de heerlijkheid Kooigem, de oorsprong van de familie, ook in westelijke 

richting lag. Gerard van Kooigem mag zich dan wel op adellijke afstamming kunnen beroepen, zonder 

netwerk en steun van contemporaine tijdsgenoten was zelfs een edelman van de hoogte echelons 

machteloos.215 Gerard huwde tweemaal: eerst met een telg uit de belangrijke Lalaing familie en daarna 

met een telg van de Berlettes dit Malet. Niet toevallig twee geslachten die hun machtsbasis in Frans-

Vlaanderen en Henegouwen wisten uit te bouwen. Geografisch gezien speelde het leven van Gerard 

van Kooigem zich dan ook in belangrijke mate ten (zuid)westen van Rode af. Het is in die zin ook nog 

onlogisch dat het sociaal en economisch netwerk zich eerder westelijk oriënteerde. De stad Ieper had 

als een van de grote drie steden van Vlaanderen een bijzonder goed uitgebouwde marktfunctie en lag 

                                                             
211 Dumolyn, “Het hoger personeel van de hertogen van Bourgondië”, 377–9. 
212 Stadsarchief Ieper. Kasselrijarchief reeks 1, 2945, deel 2, p 7-9 
213 Stadsarchief Ieper. Kasselrijarchief reeks 1, 2945, deel 18, p 4 
214 Christopher Dyer, “The Consumer and the Market in the Later Middle Ages”, The Economic History Review 42, 
nr. 3 (1989): 309. 
215 Crouch, The Birth of Nobility, 135–37. 
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toevallig relatief in het midden van de geografische ruimte waarin Gerard van Kooigem zich begaf. Om 

die reden was er weinig nood om bijvoorbeeld de grootsteden Gent en Brugge op een even frequente 

wijze te bezoeken. 

 

7.2.3. Transport in middeleeuws Vlaanderen 
De marktfunctie van de stedelijke centra is onlosmakelijk verbonden met de 

transportmogelijkheden. Enerzijds konden niet alle producten in de stedelijke centra geproduceerd 

worden. Deze dienden dus van de feitelijke locatie van productie naar de stad getransporteerd te 

worden. Anderzijds waren niet alle producten die op de markt verkocht werden, bedoeld om ter 

plaatste te consumeren. Een groot aandeel van de verkochte goederen verliet de stad naar andere 

steden of naar het platteland. In die zin hangt de marktfunctie van steden in een zeer belangrijke mate 

af van de mogelijkheid om specifieke goederen te transporteren, zowel in volumes als in snelheid. 

Met een mondingsbekken van drie grote rivieren, de Maas, Schelde en Rijn, beschikten de 

Nederlanden over interessante mogelijkheden voor de binnenscheepvaart. Als natuurlijke economische 

transportaders hebben deze stromen een belangrijke rol gespeeld in het (lokaal) verspreiden van 

luxegoederen en zware en volumineuze goederen. Door uitgebreide zijtakken van de voorgaande 

rivieren bestond er een grote connectiviteit tussen de verschillende politieke entiteiten. De Schelde, de 

rivier waartoe Rode via de Mandel en de Leie behoorde, verbond zo Artesië, Kamerrijk, de regio rond 

Doornik, Henegouwen, Vlaanderen, Brabant en Zeeland.216  

In het algemeen werd er zeer lang aangenomen dat transport voor de achttiende eeuw in die 

mate duur was dat het geenszins rendabel was om bulkgoederen over lange en middellange afstanden 

over land of rivieren te vervoeren door de oplopende transportkosten en de inadequate 

verkeersinfrastructuur. Voor luxeproducten die een inherente hoge prijswaarde hebben, bedroegen de 

transportkosten echter slechts een fractie van de initiële waarde, waardoor de kosten de facto 

nauwelijks impact hadden op de eindprijs van het product. Uit onderzoek blijkt echter dat het transport 

niet zo duur was zoals men lange tijd dacht waardoor de mobiliteit van zowel luxeproducten als 

bulkgoederen een stuk hoger lag dan reeds aangenomen. Dit schept duidelijke perspectieven voor de 

connectiviteit tussen diverse regio’s maar evenzeer binnen eenzelfde bepaalde regio. De mobiliteit van 

goederen had namelijk een grote impact op de relaties tussen platteland en de stedelijke centra. 217 

Uit het onderzoek van James Masschaele blijkt dat de verhouding voor het Britse eiland tussen 

land-, rivier- en zeetransport 8:4:1 bedraagt. Toch konden de prijzen per jaar en zelfs binnen eenzelfde 

jaar van elkaar afwijken, waaruit blijkt dat er een marktwerking aanwezig was. De verantwoordelijken 

voor het transport konden in bijzonder kleine mate de prijzen beïnvloeden en kunnen daardoor eerder 

als prijsnemers dan als prijszetters omschreven worden.218 Natuurlijk hangen de onderlinge 

verhoudingen voor inlandse transport in belangrijke mate af van de beschikbare infrastructuur, met 

name (verharde) wegen en de beschikbaarheid van bevaarbare waterlopen. Zo betaalde men in 

Bourgondië waar er een goed wegen- en rivierennetwerk voorzien was, tot zeven keer meer voor 

transport via de weg ten opzichte van de rivier. Voor Noord-Frankrijk waren de verhoudingen minder 

dramatisch voor het gebruik van paard en kar. Rond Sint-Omaars betaalde men vier tot vijfmaal zo veel 

voor de weg als voor de rivier maar voor Rijsel slechts tweemaal zoveel. Hoewel vergoedingen over de 

weg een stuk hoger opliepen via de zee of waterlopen, waren er wel belangrijke voordelen verbonden 

                                                             
216 Blockmans, Metropolen aan de Noordzee, 275. 
217 Peter Stabel, “Schippers, wagenvoerders en kruiers. De organisatie van de stedelijke vervoersector in het 
laatmiddeleeuwse Vlaanderen”, Bijdragen tot de geschiedenis 3–4, nr. 82 (1999): 159–61. 
218 James Masschaele, “Transport Costs in Medieval England”, The Economic History Review 46, nr. 2 (1993): 273. 
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aan het vervoer via het land. Het gebruik van paard en kar betekende in belangrijke mate een grote 

flexibiliteit aangezien zij niet afhankelijk zijn van de waterlopen. Hierdoor kon men op een route op 

meerdere plaatsen laden en/of lossen en konden goederen tot aan hun eindbestemming geleverd 

worden. Daarnaast had men de gewoonte in het ancien régime om verschillende tollen te heffen op 

zowel water- als landwegen. Voor landwegen was het enigszins mogelijk om de tollen te ontwijken door 

gebruik te maken van een alternatieve route. Zelfs met de verdichting van het tollennetwerk op 

landwegen was dit een valabele strategie om de kosten significant te drukken. Voor waterwegen was 

dit immers onmogelijk. Hooguit kon men de goederen overladen naar een andere schipper die van een 

vrijstelling genoot maar dit was niet zonder een kost. Een andere mogelijkheid was om de goederen van 

het schip over te laden op een kar en deze enkele kilometers verder, uiteraard na de tolwacht, terug 

over te laden op het schip. Het is vrij tekenend hoe inventief men was om met deze omslachtige en 

tijdrovende activiteiten een tolstation te vermijden. Overigens was het transport over land een stuk 

betrouwbaarder en sneller dan over de rivier, zeker wanneer deze stroomopwaarts liep. De bevaarbare 

stromen waren niet altijd veilig om een schip door te loodsen. Zo was men in de wintermaanden zeer 

terughoudend om een schip te water te laten maar ook in de zomer, bij een laag waterpeil, waren de 

rivieren niet altijd bevaarbaar.219 

Hoewel wij geen afbreuk willen doen aan het belang van transportkosten voor bulkgoederen voor 

huishoudens of in het algemeen, mag de impact niet overschat worden. Het zou een grote illusie zijn 

dat huishoudens op het platteland waren aangewezen op de massale aankoop van één of meerdere 

producten in één keer. Zeker voor een groot aantal voedingsproducten was dit zonder adequate 

conserveertechnieken een quasi onmogelijke opdracht. Het belang van een regelmatige aanschaf van 

kleine hoeveelheden voeding mag dan weer niet onderschat worden. In Engeland was het gebruikelijk 

voor rijkere landelijke huishoudens om een bediende met een paard, ook wel de ‘fish horse’ genoemd, 

op regelmatige basis naar de stedelijke markten te zenden. Daar kochten zij vaak verse producten in 

kleine hoeveelheden op de plaatselijke markten. In het algemeen gaat het hier over dagdagelijkse 

producten met een lage intrinsieke waarde. Voor grote aankopen, in volume of in waarde, was het 

gebruikelijk dat de aristocraat of rijke handelaar in eigen persoon aanwezig was.220 

De heren van Rode hadden de mogelijkheid om hun goederen zowel over land als via de 

waterlopen te transporteren. De rivier de Mandel stroomde namelijk langs het fonciergoed en mondde 

uit in de Leie. Hierdoor had het hof te Rode theoretisch toegang, door middel van de kleinere 

binnenvaartschepen, tot het volledige Leie- en Scheldebekken. Dit gaf, zoals hoger beschreven, toegang 

tot een belangrijk deel van de Zuidelijke Nederlanden en verschafte in principe de toegang tot diverse 

markten. Desondanks laten de rekeningen in alle toonaarden uitschijnen dat het transport van de 

aangekochte goederen in hoofdzaak via landwegen gebeurde. In een groot aantal gevallen stipuleren 

de rekeningen dat er een vergoeding is uitgekeerd aan wagenmenners of bevatten ze onkosten die 

specifiek toegewezen kunnen worden aan bodes die voor specifieke doeleinden marktcentra bezoeken, 

al dan niet met de expliciet benoemde onderhoudskosten voor het lastdier. Dit geeft een sterke indruk 

dat de heren van Rode in belangrijke mate hun voedingsproducten aankochten in relatief kleine 

hoeveelheden en daarvoor gebruik maakten van de zogenoemde ‘fish horse’, eerder dan gebruik te 

maken van de binnenscheepvaart. Dit kan mogelijk verklaard worden door de nabijheid van de kleine 

stad Roeselare. In tegenstelling tot Gent, Brugge en Ieper, die een wel uitgebouwde markt hadden, gold 

Roeselare als een klein stedelijk centrum. Dat het stadje toch even veel voorkomt in de rekeningen als 

                                                             
219 Bruno Blondé en Raymond Van Uytven, “Langs de land- en waterwegen in de Zuidelijke Nederlanden. Lopend 
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een metropool als Brugge heeft alles te maken met de afstand met Rode. De afstand tussen het 

Rhodesgoed en Roeselare bedraagt in vogelvlucht nog geen vier kilometer.221 Dit liet toe om binnen het 

tijdsbestek van één dag de stad te bezoeken, aankopen te verrichten en terug te keren. Het valt daarom 

niet uit te sluiten dat het Rhodesgoed meer afhankelijk was van Roeselare dan de rekeningen laten 

blijken. Zeker voor etenswaren die moelijker te conserveren waren en dus moeilijker over lange afstand 

te transporteren waren. 

In een aantal gevallen heeft de baljuw de verschillende tussenstops opgenomen waarlangs de 

goederen zijn gepasseerd. Dit geeft de opportuniteit om de handelsroute enigszins te reconstrueren. 

Zo kocht Karel van Steelande in 1464 wijn te Rijsel voor een bedrag van negentien ponden en twaalf 

schellingen. Daarbovenop kostte het vier schellingen om de goederen te laden, zestien schellingen om 

de wijn van Rijsel naar Roeselare te transporteren en vervolgens nog eens vier schellingen om deze van 

Roeselare naar het Rodesgoed te transporteren.222 

De rekeningen verschaffen naast het transport van wijn een ander vaak voorkomende product, 

namelijk graan. Een heerlijkheid mag niet aanzien worden als een aaneengesloten territoriaal domein. 

Het was heel vaak een lappendeken aan gronden waardoor het graan niet noodzakelijk in de nabijheid 

van de opslagruimte werd aangekocht. Zo beschikt Gerard van Kooigem over een opslagplaats in 

Gullegem waarvoor hij Klaas vanden Strate en Michiel de Hont in 1466 aangestelde om elk dertien 

razieren graan ‘te bringhen met zinen perden ende waghene van Ghuedelghem [Gullegem] tote in thof 

te Rode’ en dit tegen een gezamenlijke vergoeding van dertien schellingen.223   

                                                             
221 Berekend via google maps 
222 Stadsarchief Ieper. Kasselrijarchief, reeks 1, 2945, deel 5, p 6 
223 Stadsarchief Ieper. Kasselrijarchief, reeks 1, 2945, deel 7, p 5 
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8. Een globaal beeld: inkomen versus uitgaven 
Ondanks de beperkingen die de rekeningen met zich mee brengen, is het nuttig om het verschil 

tussen het inkomen en de uitgaven die in de bron zijn opgenomen, per jaar op een rij te zetten. In de 

figuren vijf en zes zijn de gegevens opgenomen die de baljuws finaal als inkomen en uitgaven van de 

heerlijkheid aanzien. Het bedraagt hier de cijfers waarmee de baljuw rekent om in zijn finaliteit het 

jaarlijks verschil te berekenen. Zoals reeds eerder aangehaald weerspiegelen deze gegevens niet exact 

het correcte verloop van inkomen, noch van uitgaven. Desalniettemin zijn de gegevens waardevol en 

weerspiegelen zij een reëel beschikbaar budget van de heer. Deze cijfers geven aan dat de financiële 

situatie van Rode relatief gezond was. Met slechts zes jaren met een deficit, drie jaren met noch winst, 

noch verlies en de resterende jaren met een positieve opbrengst bracht de heerlijkheid in het algemeen 

meer op dan het kostte. Het grootste verlies, 86 Parijse ponden, vinden we terug in het jaar 1452 

wanneer Oste van Kooigem slechts over een derde van Rode beschikte. Overigens moet er in het 

achterhoofd gehouden worden dat de heren van Rode bijvoorbeeld een inkomen hadden uit cijnzen 

dat niet is opgenomen in deze grafiek. Indien dat inkomen in acht genomen werd, zijn de te korten 

miniem, zo niet onbestaande. Het is hier noemenswaardig dat periode 1460 – 1463 als verlieslatend 

afgerond werd. Wellicht is dit negatief saldo te wijten aan grotere uitgaven om zijn sociale status te 

verhogen. Concreet wil dit zeggen dat Gerard de levenstandaard van de hogere adel trachtte te 

kopiëren waardoor de uitgaven in belangrijke mate stegen ten opzichte van het inkomen. Aan de andere 

kant lopen de grootste winstjaren niet toevallig samen met de hoge graanprijzen. Zoals beschreven 

stuwde dit het inkomen van de heren stevig de hoogte in.  

De pieken zijn minder uitgesproken en de dalen zijn minder diep. De variaties in het verloop van 

de grafiek volgen in het algemeen de richting van het inkomen. Dit wil niet automatisch betekenen dat 

een hoger nominaal inkomen tot een hogere consumptie leidde. De pieken in het inkomen worden 

vrijwel steeds verklaard door stijgende graanprijzen en zijn dus in belangrijke mate crisisjaren. In 

diezelfde jaren schieten de nominale prijzen van alle producten de hoogte in, waardoor een 

mogelijkheid bestaat dat er minder reële koopkracht bestaat. Het is moeilijk om op basis van de 

rekeningen hier een afdoende antwoord op te verschaffen, aangezien de rekeningen niet voldoende 

details over huishoudelijke producten bevatten. Toch is het op basis van figuren 8 en 9 te concluderen 

dat de heren in de crisisjaren niet noodzakelijk zwaar geleden hebben. In de jaren 1439, 1479 en 1487 

maakten de baljuws net de grootste bedragen aan de heer over. Voor 1478 weten we met zekerheid 

Figuur 8. Tijdsreeks met het jaarlijkse inkomen in vergelijking met de uitgaven 

0

100

200

300

400

500

600

13
9

3

14
3

1

14
3

3

14
34

14
3

6

14
3

7

14
3

9

14
4

1

14
5

9

14
6

0

14
6

2

14
63

14
6

4

14
6

5

14
6

6

14
6

7

14
6

8

14
6

9

14
70

14
7

2

14
7

8

14
7

9

14
8

0

14
8

7

14
9

4

14
9

5

14
96

14
9

7

14
9

9

In
 P

ar
ijs

e 
p

o
n

d
en

uitgaven Inkomen



65 

dat er een klein tekort was, waardoor het overschot van het jaar daarop enigszins werd afgeroomd. 

Aangezien de rekening van 1438 ontbreekt is het niet met zekerheid te stellen dat eenzelfde redenering 

geldt voor het topjaar 1439. Desondanks wijst het crisisklimaat in dat jaar wel in die richting. Zoals hoger 

beschreven waren de economische en politieke omstandigheden in dit jaar zeer ongunstig waardoor 

het aannemelijk is dat ook dit jaar met een tekort werd afgesloten. Hoe groot dit tekort in werkelijkheid 

was, blijft door het gebrek aan bronnenmateriaal echter giswerk. Echter moeten hier niet al te 

voortvarende conclusies rond gemaakt worden. Het was niet ongebruikelijk om een jaarrekening enkele 

maanden en zelfs jaren later af te sluiten, waardoor het totale inkomen op een vertekende manier 

weergegeven kan worden. Zeker voor de crisisjaren is het best mogelijk dat bepaalde inkomens pas op 

een later moment geïnd werden en niet in het jaar van de inning, maar reeds in het jaar waarin de schuld 

ontstond, genoteerd werden. Hierdoor ontstaat een verschil tussen de financiële toestand op papier en 

in de realiteit.224 

In het algemeen kan wel gesteld worden dat de uitgaven het inkomen in belangrijke mate volgen. 

Zodoende dat het vergaarde inkomen in belangrijke mate gebruikt werd om te consumeren en niet 

noodzakelijk gericht was om extra vermogen te accumuleren. Hoewel de uitgaven in 1479 in bijzondere 

mate hoog zijn, is er vanaf dit punt toch een trendbreuk vast te stellen. Het is niet te achterhalen 

waarom de kosten voor dat jaar enerzijds zo hoog zijn omwille van het gebruik van een cedulle ter 

waarde van 375 ponden, maar zoals in iedere significante stijging stabiliseren de uitgaven zich steeds 

rond eenzelfde hoogte. Dit gebeurt tussen 1479 en 1494 evenwel niet. De uitgaven halveren in deze 

periode, ook al is dit onder sterk voorbehoud wegens het groot aantal ontbrekende rekeningen. De 

sterke winstmarge uit 1487 is in de eerste plaats dan ook te wijten aan sterk terugvallende uitgaven en 

hoge graanprijzen die het verlies aan inkomsten uit Schardauw minstens compenseren. Dit gebeurt in 

het laatste decennium niet waardoor het inkomen in relatief opzicht eerder laag te noemen is. Enkel 

1496 is hier een uitzondering op. Het komt in deze rekeningen goed tot uiting dat het inkomen de 

uitgaven bepaalt en niet andersom. Door het verlaagde inkomen worden de uitgaven op een gelijkaardig 

laag niveau gezet en ontstaat er jaarlijks een klein overschot. 

  

                                                             
224 Erik Aerts, “Financiële en administratieve contacten tussen laatmiddeleeuwse Brabantse centrale 
instellingen”, Eigen Schoon en Brabander 68, nr. 1 (1980): 168–70. 
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Figuur 9. Overzicht van de jaarlijkse nettowinst 
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9. Conclusie 
Het is een onbetwistbaar feit dat de rekeningen van Rode een waardevolle bron van informatie 

is om een beeld te krijgen van een heerlijkheid in de vijftiende eeuw. Hoewel niet alle rekeningen een 

goed inzicht in de diepte verschaffen is de waarde van het geheel niet te ontkennen. De scribent heeft 

een zeer grote impact gehad op de al dan niet notuleren van de details wat de intensiteit van analyse in 

belangrijke mate heeft gedrukt. Desalniettemin zijn er voldoende rekeningen overgebleven om 

voorzichtige tendensen en conclusies te onderschrijven.   

Het hoeft geen groot betoog om te stellen dat het leen van Rode een eerder bescheiden 

economische spankracht had. Met een jaarlijks inkomen tussen de driehonderd en vierhonden ponden 

en een gemiddelde van 28 ponden winst per jaar, was het leen op economisch vlak niet noodzakelijk 

een lucratieve investering. Zonder een laatdunkend woord over Rode te uiten, het leen genereerde 

namelijk nog steeds drie tot vier keer zoveel inkomen per jaar dan een Brugse meesterbouwer in 

diezelfde periode, was het niet voldoende om een levensstijl edelmanwaardig te bekostigen. Het 

inkomen was op een zeer sterke manier gekoppeld aan de lokale graanprijzen en daardoor niet 

noodzakelijk stabiel. Dit had wel enigszins zijn voor- en nadelen aangezien deze regeling minder 

inflatiegevoelig was dan een louter monetair bedrag. Desalniettemin was het voor de heren van Rode 

zeer moeilijk om hun inkomen op peil te houden tijdens de vijftiende eeuw. De richtingscoëfficiënt van 

de trendlijn is dan ook licht negatief. Dit vond enerzijds zijn oorsprong in de veranderlijke graanprijzen. 

In de eerste helft van de vijftiende eeuw waren deze doorgaans hoger dan in de tweede helft. Anderzijds 

kan de oorsprong van dergelijke daling in verband gebracht worden met het dynamisch karakter van de 

heerlijke eigendommen en rechten. Hetgeen mogelijks tot uiting komt in de jaarlijkse verloning van de 

baljuw en ontvanger van de heerlijkheid. Op twintig jaar tijd werd deze bijna gehalveerd wat wijst op 

een veranderlijke en minder arbeidsintensief takenpakket. Het inkomen daalde significant in het laatste 

decennium door het verlies aan inkomsten uit het leen van Schardauw. Het leen verwierf andermaal 

ook enkele kleinere renten in Koolskamp en Zwevezele maar de grootorde kwam echter nooit in de 

buurt van de rente uit Schardauw. Dit verklaart in belangrijke mate de sterke terugval op het einde van 

de eeuw. Om die reden is voorzichtigheid gebaat om te concluderen dat de feitelijke economische 

waarde van het leen effectief daalde. 

Bij het analyseren van het cijfermateriaal van Rode moet steeds in gedachten gehouden worden 

dat Rode niet de enige heerlijkheid was van deze tak van de van Kooigems. Met minstens drie lenen in 

de regio rond Rijsel kon Gerard van Kooigem op ruim vijfhonderd ponden rekenen waardoor het belang 

van Rode in grote mate genuanceerd dient te worden. Zeker wanneer andere bronnen van inkomen 

aangeboord worden, zoals Gerard van Kooigem succesvol deed door te zetelen in de Raad van 

Vlaanderen en de functie van baljuw van de kasselrij Kortrijk te bekleden, moet enige voorzichtigheid 

vooropstaan. Met een totaal inkomen tussen de 800 en 1000 ponden per jaar behoorde Gerard van 

Kooigem overduidelijk niet tot de economische top binnen Vlaanderen. Al kan het totaal inkomen zeker 

niet als weinig bestempeld worden. Zo lag zijn inkomen 8 tot 9 keer hoger dan een bouwmeester in 

Brugge in diezelfde periode. Algemeen wordt aangenomen dat een jaarlijks inkomen van ongeveer 1000 

ponden noodzakelijk was om zorgeloos een adellijke levensstijl te onderhouden. 

De analyse van de heerlijke uitgaven geven in belangrijke mate een gezonde output weer. 

Ongeveer tweederden van de uitgaven hadden een huishoudelijk karakter wat er op wijst dat het 

beschikbaar inkomen aangewend kon worden om op een duurzame manier een welbepaalde levensstijl 

te onderhouden. Dit ondersteunen ook de zeer geringe, al dan niet verwaarloosbare, rentelasten. Al 

moet er hier wel op gewezen worden dat in het laatste decennium door het terugvallend inkomen de 

broeksriem duidelijk werd aangehaald. De uitgaven daalden in deze periode namelijk noemenswaardig, 
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tot op gelijke hoogte van het inkomen. Dit kan evenwel wijzen dat het steeds moeilijker werd om met 

het cumulatieve inkomen aan de sociale verplichtingen te voldoen.  

Het is belangrijk om te stellen dat Rode geen eenzaam eiland is in het graafschap Vlaanderen en 

daardoor in contact staat met zijn omgeving. Met de vernieuwde inzichten over de transportkosten en 

-mogelijkheden in de late middeleeuwen, moeten de economische interacties tussen verschillende 

regio’s herzien worden. Hoewel de rekeningen daar geen ultiem middel zijn om dergelijke contacten op 

te reconstrueren, geeft het wel met momenten een goede inkijk op de mentale ruimte van een laag 

aristocratische familie. Het moet gezegd zijn dat ongeveer de helft van de data zich op relatief korte 

termijn afspeelt, wat een vertekend beeld kan teweegbrengen. Er is weliswaar een lichte tweedeling op 

te merken. In de jaren dertig van de vijftiende eeuw bleek uit de rekeningen een sterkere focus op de 

metropool Brugge te liggen. Al heeft dit alles te maken met de figuur van Jacob Scaec, die huwde met 

de weduwe van Jan van Kooigem en haar belangen aldaar verdedigde. 

De focus veranderde vanaf de jaren zestig dan weer zeer sterk naar de stad Ieper. Wellicht 

speelde de verhuis van de Raad van Vlaanderen naar de westhoek daar een rol in, maar na het vertrek 

naar Gent bleef Ieper een prominente rol spelen in de rekeningen terwijl de rol van Gent eerder beperkt 

bleef. Hoewel de afstand van Rode tot Ieper een licht voordeel kent ten opzichte van Brugge en Gent, 

lijkt het onwaarschijnlijk dat dit de enige parameter is om deze sterke betrokkenheid te verklaren. Een 

andere verklaring kan gevonden worden in de relatief centrale positie van de stad in de geografische 

ankerpunten van Gerard van Kooigem. Zo had hij minstens drie lenen in de regio rond Rijsel, eveneens 

de uitgebreide regio waar zijn familie van oudsher was gevestigd. Het is dan ook niet onaannemelijk dat 

het sociaal netwerk van Gerard zich in belangrijke mate westelijk oriënteerde. Van de drie leden van 

Vlaanderen ligt Ieper dan logischerwijs het meest gunstig gelegen. 

Hoewel er al reeds heel wat inkt gevloeid is de stedelijke ontwikkeling van markten, hun omvang 

en invloed, is het onderzoek naar de economische wisselwerking tussen steden en heerlijkheden een 

stuk minder ontgonnen. Hier liggen ongetwijfeld nog potentiële onderzoeken in het verschiet.  

Een andere piste voor verder onderzoek kan gevonden in een gelijkaardige opzet als deze scriptie: 

met name het analyseren van het heerlijk inkomen en uitgaven van (lage) aristocratie voor het jaar 

1500. Zoals Buylaert terecht aanhaalde zijn deze bronnen eerder schaars maar niet noodzakelijk 

onbestaande. Verder onderzoek in dit thema kan door middel van comparatief onderzoek tot 

diepgaandere analyses leiden. 
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10. Bijlagen 

10.1. Stadsarchief Ieper – de rekeningen van Rode 

1393 
[2944_1_1393_1] 

Dit es de rekeninghe Clais Honds van al dien dat hi 

ontfaen ende ute ghegeven heift in de nam van Willemme 

den Tolnare zichtent den dersten dach van spuerkle int 

jaer anno IIIc IIIIxx en ellevene ende gheduerde tvors ontfanc 

ende ute ghenen toten vors daghe int jaer IIIIxx ende twelfene 

Denen ontfaen vanden jare ende dust IIIIxx ende tiene 

in de prochie van Oukene       IIc VI ras evenen 

Item ontfaen in de vors prochie ende vanden zelven jare toe 

behorende den derden uten derden dat Willem de Tolnare 

cochte ieghen Jacoppe van Yseghem      XXXIII ras I havot I pinte 

 Somme van beeden IIc XL ras I havot I pinte 

Item ontfaen in de vors prochie vanden jare ende onste IIIIxx ende 

ellevene IIC VI ras evenen 

Item ontfaen in de vors prochie ende vanden selven jare 

toebehorende den derden uten derden dat Willem vors 

cohtchte ieghen Jacoppe van Yseghem      XXXIIII ras I havot I pints 

 Somme van beeden IIc XL ras I havot I pints 

Somme van al der evene in Oukene vanden 

vors II jaren         IIIIc IIIIXX ras II havot I pinte 

Item ontfaen in de prochie van Caechtem vanden jare 

ende onste in IIIC ende tiene LXII ras II havot I S pinte 

ruwer cueren 

Item ontfaen bins den jare vors in de prochie van Hoochlede 

VI ras ruwer cueren 

 Somme van beeden LXVIII ras II havot I S pinte 

Item ontfaen in de prochie van Caechtem vanden jare ende  

ouste IIIIxx ende ellevene LXII ras II havot I S pinte ruwer 

cueren 

Item ontfaen bins den jare vors in de prochie van Hoochlede 

VII ras ruwer cueren 

 Somme van beeden LXVIII ras II havot I S pints 

[2944_1_1393_2] 

Somme van al den evene in Caechtem vanden 

vors II jaren        C XXXVII ras III pints 
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Item ontfaen in de prochie van Caechtem vanden jare ende 

onste IIIIxx ende tiene de penninc rente behorende ten heere 

te Rode         V lib XVIII s III pinte 

Item ontfaen in de prochie van Caechtem vanden jare ende 

onste IIIIxx ende ellevene de penninc rente behorende ten here 

te Rode         V lib XVIII s III pinte 

Item so behoren in de prochie van Caechtem sjars X capoene 

vanden welken Cateline van Rode de viere te Willems thuus 

ghelevert heift ende vander zesse rekent Claeys ontfaen 

vanden jare IIIIxx ende tiene ende ellevene te III s tstic die 

loopen          XXXVI s 

Item so bewijs de Claeys in sijn laetste rekeninghe an Pieter 

Rikemanne meers Keytele ende maes den clerc vanden compe 

sicie van Roelands heere van Yseghem twelke Clais ontfaen  

rekent         XII lib 

Item ontfaen vanden jare ende onste IIIIxx ende tiene vander 

tiende in Oukene van Cliniere vander Haverbeke ende 

Cliniere van biesbrouc       XVII lib X s 

Item ontfaen van den vors jare vander tiende in Caechtem 

van Michiel den Pape       VII lib X s 

Item ontfaen van der tiende in Oukene van cliniere vander 

Haverbeke ende Cliniere van Biesbrouc vanden jare ende onste 

IIIIxx ende ellevene       XX lib 

Item ontfaen vander tiende in Caechtem vander zelven jare 

van Wouter vanden Male      XII lib 

Item ontfaen vanden jare ende onste XCI van merchen   XXVII lib 

Item ontfaen van dootcoope van Matijs de Sort     X d 

Item so gaf Clais Willemme over in achterstellen van evenen in de 

prochie van Oukene vanden jare ende onste IIIIxx ende IX ende kan 

daer te Roden C LXXXIIII ras III pinten gheloost bij I de 

ras belopen         LXIIII lib IX s IIII d 

Item so gaf Clais over in achterstellen van evenen in Caechtem 

XX ras III havot I franc te VI s de ras gelost beloope   VI lib V s III d 

Item so gaf Clais evenen achterstellen van ghelde C XIX lib 

XI s onts ghelts ghebaluwert in starken ghelde     LXXIX libXIIII s 

 Somme van al den ontfanghe in ghelde 

 gherekent IIc LX lib XVIII d p 

[2944_1_1393_3] 

Dit es dat Claeis de Hond betaelt ende ute ghegheven heeft 

vanden vors ontfanghe 
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Eerst so heift Willem zelve ontfaen te sinen thuus van sinen 

laten evenene C XXXV ras in Oukene 

Item ghezent van Rode te Willems thuus evene ute Oukene 

ontfaen         C XVII ras I havot  

 Somme van beeden CC LIII ras I havot 

Item hezent van Rode te Willems thuus evene ute Caechtem 

ontfaen         XL ras III havot 

Item achterstelle van evenene daer of tland in Willems handen 

Leicht vanden vors II jaren 

Eerst in Oukene Anceel de Tuerc V havot I pinte sjars balen 

bins den II jaren X havot I franch 

Item in Oukene in terde uten derden de kinder Jan 

sywins sjars VI havot I francen valent bins den II jaren 

III ras I havot twelke Willekin Saywin pleicht te betalen 

Willemme zelve 

 Somme van beeden V ras III s havot 

 Somme van al der evene in Oukene daer Clais 

 Payment mede doet CC LIX ras I sotcaet 

Item achterstelle van evenen in Caechtem daer of tland in Willems 

handen lecht 

Eerst Jonvrauwe Marie vanden Sleehaghe sjars I ras 

valent vanden II jaren        II ras 

Item Jacop vander pedieriere sjars I ras de IIdeel pints valen 

vanden II jaren II ras I pinte ende berdenden pints 

 Somme III ras CI pinten ende terdend pints 

 Somme van al der evene in Caechtem daer Claeis 

 payment mede doet XLIIII ras III havot ende terderde pints 

Dit heift Claeis ute ghegheven in de name van Willemme 

in gelde 

Eerst Willemme zelve in II parchelen      XXXIIII lib 

Item betaelt Boudine van Hinggettes bij parchelen 

al gherekent teere somme tpayment van inden wintre in tjaer XCI 

ende van sente Janemesse in tjaer VCII mids dat vanden Willem quitescalt 

Item vander vueve te boerne van Rode te Curtrike 

van elker ras XII d valen      VII lib XVIIII s 

Item van eeven mudde dat Pieter vander Strate te Willems 

thuus leverde        XII s 
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[2944_1_1393_4] 

Item Pieter vander Strate temmerde te Rode XVIII 

daghe eens mans ande camere up de mate ende an thont 

ce veslane daer men de zale mede ghemaect srude hebben 

twelke daernoch ghecoct ende behauwen licht ende wan 

sdaechs V s VI d beloopt al      IIII lib XIX s 

 Somme C IIIIxx I lib X s 

Item achterstelle van penninc renten in Caechtem daer of  

tland licht in Willems handen 

Eerst Roeger Wilgemoet vanden vors II jaren  XI d 

Jacop vander Pederiere vanden vors II jaren  XIX d 

Lambrecht Biels      XII d 

Kerstien refin      IIII d 

Colaert vander Sleehaghe    II s II d 

de Muelewal      II d 

 Somme van desen VI s II d 

 Somme van al den uutghevenen in gelde 

 C IIIIxx I lib XVI s II d 

Item bleef Clays de Hont sculdich Willeme den Tolnare 

vanden rekeninghe voer dese een paeyment van evene 

ende zeventich lib paris clin ghelt valent in 

parken ghelde L lib welke vergheten was  

rekene alsot minson maec in de rekeninghe voer 

dese 

Aldus blijct dat Clays de Hont Willemme den Tolnare sondach 

blijft vanden eenen rente van Oukene van den tween jaren 

boven verclaert CC XXI ras I havot III pinten 

wenen ghevalvert up VII s de ras stert ghelt 

valenten         LXXVII lib X s paris 

Item so blijft hy tachtere in Caechtem van datter toe behoert 

in Wenen LXXXXII ras III havot III pinten II deel 

van der pinte ghealuert te VI s de ras valent 

XXVII lib XVII s paris stere ghelt 

Item so blijft Clays tachtere Willem den Tolnare in ghelde  LXXVIII lib V s IIII d 

Ende es te wetene dat alle atherstellinghen van den jare 

voers Clays den Hont toe behoeren mids dat hijter ghe 

rekent heift 

Ende Clays voers heift gherekent houden van Rode 

betaelt tpaeyment van zent Jansmesse int jaer II 

ende neghentich aldus dus blijct dat daerse 
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paeyment dat Willem de Tolnaere bouinne sculdich 

sal zijn dat es den kerstach int jaer II ende negentich 

Somme van al den resten dyen Clays 

Willemme sculdich blijft in dese pinte 

 rekeninghe of ghesseghen Clays dienst 

XXIIII lib blef CC VIIII lib XII s IIII d 

[2944_1_1393_5] 

Ontfaen van Jan van Cortselis LIIII lib par fort 

Ontfaen van Clais den Hont XIII meye int jaer LXXXXIII 

XII lib pars 

En Gilles van den Vissche van Yseghem    XXXVII lib X s 

Ontfaen van beren van Rode    IX lib par 

Omme dat ic hem over de evene van Oukene 

over I paiment te VII groten de ras dewelke mer 

drendi van IX lib pars dan deen paiment drende 

Ontfaen van Henneric van Beest minen nachter 

van defuckere      IIII lib XVI s par 

Item ic hebbe hontfaen van suen ajan van 

Lede V vranken van XXXIII ? stic van 

eene paimmentte van sente Martins messe van 

den jare XCIII vorseide     VIII lib V s pars 

Item ic hebbe betaelt Zeghert van Laumerch 

dat of dat ic voerghe waes over Clais 

den Hoont      L lib pars 
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1405 
[2944_2_1405_1] 

Dits de rekeninghe Wallekin Cramps van al dien dat 

hi ondfaen ende uute ghegheven hevet in de name van 

minen heere Roegiere dan Tolnaere van den jare ende onste 

XIIIIc ende drie ingaende tvors ondfanc int jaer XIIIIc  

ende brors up den XXVIII sten dach in april ghedurende 

tote up den XXIX sten dach in marte int vors jar 

Eerst so es te wetenen dat de vors wallekin hevet 

ghelevert vandine van Rode alle de even renten 

die ten hove behooren te Rode 

Item ondfaen in de prochie van Caechtem in 

penninc rente      V lib XVIII s 

Item in de zelve prochie ondfaen X capoenen 

gelooft elc capoen IIII s     valen XL s 

 Somme VII lib XVIII s 

Dit sin de perceelen die ic ondfaen hebbe 

inde name van mine vors heere 

Eerst ondtfaen bi der handt van selven 

up den XIIII sten dach van meye    X lib 

Item ondfaen ten beveilne van minen heere 

vors bi der handt van Janne vanden Naet  X lib 

Item ondfaen van eenen perde dat Wallekin 

cochte jeghen minen heere vors   III noble 

Item ondfaen van Janne Ondolfue vander 

tiende van Oukene vanden paiemente dat 

viel ter lichtmesse int jar XIIIIC ende IIII   XII lib 

 Somme inden dese XII L XXX lib XVI s 

 Dit sin de vervalle 

Eerst ondfaen van Hannekine de grooten 

dat hi slauch hairne de hemel met eenen stocke 

dar of dat hi bedreghen was in de tuer warede  XX s 

Ondfaen van Boundine den Temmerman 

van Yssuwen      III lib 

Ondfaen van Gillesse van Gheluwe van land 

coope       XII d 

Ondfaen van paesse van den arde van 

land coope      VI d 
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 Somme vanden percheert vors III lib II s X d 

  Somme van des ondfanghe heft ind 

  de XII lib boven  XLII lib XVI s X d paris 

 [2944_2_1405_2] 

Dus dat ic Wallekin Crampe vors betaelt ende Uutgeghevenen hebben in paiemente ende raboute 

van den vors ondfanghe vanden selve jare 

Eerst betaelt den baliu van onghehuonstre 

van den relieve van eene leene    X lib 

Betaelt Janne van Perbijne ondfangher 

van de relieve van den castelrije van Yper 

van de relieive van eene leene    X lib 

Item betaelt omme eene quitanche te serinne 

ende te zeghelve     XII s 

Betaelt van minen coste te vors daghe    VI s 

Item betaelt Fransoise van Claronde 

van eenen relieve van leene    X lib 

Item betaelt van schuhus ende scepene costen 

van den vors jare     XXXII s 

Betaelt Janne Hoorne als ondfangher 

van de V stendeele van Oukene van 

zettinghen up den IIII den dach van meye   XLI s 

Betaelt voor rijtsiere ende vors in gheselscep 

mijns heeren jagher vander gracht ende ander 

pint Janne van der Huele    XIII s VI d 

Betaelt van IIII capoenen die Clais tmards 

wed leverde te mine joncvrauwe Tolnars  XVI s 

Betaelt van scepenen sote die de drie ghelt 

dighe hilpen besitten vanden rente   XII s 

Betaelt Janne hoorne ondfangher van  

den ustenden van Oukene van settinghen 

up den IIII den dach in sporkele    XXXVI s 

Item van minen wedden    VIII lib 

 Somme vanden uteghevene  XVI lib IX s VI d p 

 Ende ontfanc heft  XLII lib XVI s X d p 

Eerst eatmen wellek cocht 

blijft van des rekeninghe    III lib XII s VIII d 
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Hierof beheert int ghemeten    XXII lib XVI s X d 

vanden ontfanghe 

Item vanden Uteghevene beheert te gheldene int 

ghemuene      XVI lib IX s VI d 

[2944_2_1405_3] 

Enen es tacht Wallekin Crimpen van sin 

rekeninghe vanden jare XIIIIC ende V 

de sinne van IX lib XVIII s V d par 

Item vanden rekeninghe vanden jare XIIIIc ende 

III  III lib II s VIII d par 

Somme van al dat men Wallekin cocht blijft 

van beede den rekenninghe XIII lib XI s I d par 

Somme van al dat men wallikx tacht blijft 

van beede den rekenninghe  XIIII lib XI s I d par 

Gherekend sdisendaches dan XXX ste dach in 

cnnte anno XIIIIc IIII 
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1431 
[2944_2_1431_1] 

Apres sensaeut ce que je Amant de Stelande comme 

bailli et recepueur de Oste de Quinghien comme heritier 

et Jaques Scac comme tenant le bail a cause de ma 

damoselle sa compagne ay receu et doime hors 

de puis lanuir et avast mil IIIIc et XXX jusques 

au noel mil IIIIc XXXI 

Premierement receu en la parosche de 

Guedelghem de la rente de Scardau 

XX muyrs VI havos daraive de la 

quelle marseigud dysenghien recoit 

paran XLIX ras duise en demeury 

XVI nuys II havot le quel et vendu 

a IX s VI d par la ras valen    IIIIxx XI lib VIII s IX d 

Item receu en la der parosse en rente 

dargent       VI s II d par 

Quem rien en la parosse de Houkene de 

la seignerie de Rode IIc XL ras d’avoine 

a IX s par la ras valen     C VIII lib par 

Item receu en la parosse de Cactem et en 

plus s aultres parosses appertenir a la daen seignerie 

de Rodes LXVIII rass II havos I s pinte 

blue avoine a VII s par la ras valen   XXIIII lib I d p p 

Item en la mesiues parosses en rente 

dargent       V lib XVIII s I d p 

Item XII capons a IIII s par lapeclie valen  XLVIII s par 

Item des baniers     III lib par 

Somme de ces deux rentes et seigneurs 

IIc XXXV lib XIIII d par 

Recepte de chenses de vaden amue 

Premiers de la desme de Houquene    XXXVI lib 

Item de la desme de Lede    XXXVIII lib 

  Somme LXXIII lib par 

 Somme de toute la recepte IIIc IX lib XIII d par 

Aty apres seust ce que je Amant de Stelande de la desden 

annee iay baillie et donne hors ses la des recepte 

Aaemiers quart je Amant sus avaec oste 

le barlet ayppre pour parler avac eschevinnes 
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de la sale paye pour noz desaeus parmy les 

srars de mon cheval la nutie    XX s 

Item paye de la taille des quarmeaup 

lan XXX       XXII s 

Item quant je Amant ses avaec Jaques a 

grant pour parler avaec messis due conseil 

paye des ficais fait en alant et retournant   XIII s 

Item donne le clerc de Clais keye pertur   IIII s 

[2944_2_1431_3] 

Item paye les egliseurs de Cacthem pour 

lannee XXX XX s et de lannne XXXI XX s valen  XL s 

Item paye pour les frais fait a Rode quant 

on luira les maisons     IX s 

Item emprimte a Jaques a lestluze   L s 

Item paye de la taille alest ichen van XXXI   VIII lib 

Item paye les cactheurs quant on prest 

et tacha aux comus a Cactem    XIX s 

Item de ce que je Amant en les daeramuds 

comptes passees contey plus baillie hors 

que receu comme il appert par les diez contes  IIII lib XI s IIII d 

Item preste a Jaques wuant il su adpurinz 

coutre maus desenghien     IIII lib 

Item paye pour mes frais fait audit 

adjaurnende en alant et benart    VI s 

Item paye lamsin trudenzone de ce qu il a 

tenu a norutsche ung enfant    VI lib par 

Item paye Jaquemes au noel darram 

passe       IIIc lib par 

Item preste audit Jaquemes leur il paya 

ung cheval      XXIII lib par 

Item paye clunen saywin marisal   XLII s VI d 

Item paye a gant au my quaresine 

II clinkars valen     III lib XVI s 

Item paye pamo IIII annes du nou drap   IIII lib X s 

Item a cause de mes gages    XII lib 

Item saruweudt pano ma Rode    VI lib par 
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Item paye ung clerc pano lestripture et 

translatan de ces cantes due flamenc en walec  XII s 

 Somme de tout le payemendt et de ce que iery 

 baillue et donne hors dedens ce puter cante 

 IIIc IIIIxx IIII lib XV s X d par 

Et la recepte monte en tout IIIc IX lib XIII d par 

Ainsi appert il que je Amant y plus paye et donne 

hors que la recepte ne monte en reste pinte annee 

LXXV lib XIII s VIII d par 
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1433 
[2944_4_1433_1]  

Aye apres fersient te que ie Amand de stelande comme bailli et recepueur 

de Oste de Quinqhien comme heritier et Jaqueme Scac comme tenant la 

bail a cause de ma damoisele sa compaigne ay receu en les 

chastelemes de Courtray et d Ipere de puis lannee XXXII 

jasques au noel lan mil IIIIc trente et trois 

Premierement receu en la parase de Geudelghem 

XX mins et VI havots d’avoine de ce payet 

a mons desenghen XLIX ras 

Ainsi en demeury XVI muys II haves le quel 

sont vendu XII s VI d le ras valen   C XX lib VI s III d 

Item en rente dargent     VI s II d 

Item receu de sermerture de Joos salenden 

XLIII ras d’avoine a XII s le ras valen   XXVI lib VIII s 

Item samblemment de le semme de Jehan de la 

Berghe IIII ras auder prus valen    XLVIII s 

Item de la meisine sormerture en rente dargent  XIII d 

  Somme C XLIX lib IX s VII d p 

Item receu de la etre de Rode en Oukenne 

CC XL ras d’avoine a XII s le ras valen   C XLIIII lib 

Item recue en Cactem et en aulters dudses 

paroses LXVIII rass II avos I pinte et demie 

blue avaine a X s le ras valen    XXXIIII lib VI s X d p 

Item de Jehan vanden caent dime pame   III lib 

Item XII cappons a V s le pieche valen   III lib 

Item du buver      III lib 

Item en rente dargent     V lib XVIII s I d p 

  Somme C IIIIxx XIII lib V s par 

Item receu de le deisme en Oukene   XXXVI lib 

Item de le deisme en Lede    XXXVIII lib 

Item de Inghele hautekiet chensier de Rode  IIIIxx VII lib 

Item receu de laigne 

qui su capet du grant quenne    XXIIII s 

Item receu le cheuse de le etre que vient de 

lannein cuidezons enfant de II annees   XLVIII s 

  Somme C LXIII lib XII s 
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Somme de toute la recepte Vc VII lib VI s VII d p 

Aty apres sensient ce qenledit divant comme bailli et recepueur 

dess dit a payet et donne hors de heus la dess die annee 

stix sa die recepte 

Item rennerment payet Jaqueme Scac a men 

hostel       IIIc lib 

Item payet a Houckene dime sibuenconen a le  

ht Jehan      IIII lib IIII s 

Item payet Iehan le Ruddre daid curet LXIIII 

annees de taille a VI d lanne valen   XXXII s 

Item de LIIII annes de nape auder XV valen  XXVII s 

Item payet de rente leglisens de Cactem  XX s 

Item payet des fays fait perschevins quant 

ilz seirent le rente a Rode    XII s 

Item lefen eschevins ?? rente 

le turs hers du turs     XXIIII s 

[2944_4_1433_3] 

Item eschevins de Gudelghem    VI s 

Item daid publye le deere rente    VI s 

Item preste a Jaques Scac a Rode   L s 

Item payet a Cactem ale ducasse en VIII et 

aultres parcheaux     XXVI s 

Item paye de despens fait qaunt je fus 

avec le cheusur de Scardau a Bruges   XII s 

Item preste a Jaques Scac a Bruges   XLVI s 

Item quant je fieny Jaques Scac a Bruges et 

couchay a roulers despendu    VIII s 

Item paye pour le carpentage du pont 

et porte a Rode      XXI lib XII s 

Item pour aver a batu XV quennes   XXI lib XII s 

Item de III arbres devrent le fourind a batu  XII s 

Item payet IIII psrues les quelz avurirent 

chiennen III s jours chienen a V s pour le jour 

au bies pour et le posterne asteret le 

naeve rennette valen     III lib X s 

Item payet pour les cacheurs    XIX s 



87 

Item payet Ic de claus de II d le piece   XVI s 

Item pour IIIc h de claus s IIII d le piece   XXVIIII s 

Item IIc claus pour les huis    IIII s 

Item II soryeus pour aune IIIIc XXXIIII 

pres de plauques a XIIII s le rent valen   III lib VIII d 

Item pour aune syet et XXIII s pies de lants 

pour empleyer auder envraye a XL s le rent  L s 

Item payet peur aune fait IIIIc IIIIxx et X fasseaux 

de pleints a VIII s du chent valen   XL s 

Item enneyet Jaqueme Scac avant le pus 

dest udtin parma remme afen hestel   XXXVI lib 

Item enneyet le kuiden devant le rent 

a Jaqueme Parma fille p cluikars kalre   XVI lib 

Item payet a Houkene dime subuenconne 

au noel XXXIII      III lib III s 

Item payet de IIc dasselles empleyes 

ale perte a Rode     LII s 

Item pour les gages duden devant   XII lib 

Item pour sa reve     VI lib 

Item payet pour le kauslaconne du flamenc 

en walech de deux rewes qui sont les 

toutes de deux annees     XVIII s p 

 

  Somme de ce IIIIc XXXIII lib VII s VIII d 

 Et la recepte cy dess monte Vc VII lib VI s VII d par 

Ainsi appert il que la riete mente plus 

que lautre LXXIII lib XVIII s XI d par 
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1434 
[2944_5_1434_1] 

Ayl sensient ce que je Amand de Steland comme bailli et 

recepueur de Oste de quinqhien comme heritier et jaque scaic 

comme tener le vail a cause de ma demeysele sa compaigne 

a receu del dime XXXIII jusques au noel mil IIIIc 

trente et quare 

Premierement en la paroische de Guedelghem 

XX muys VI havos d’avoine de ce 

luire mons desenghien XLIX rass 

duise appert il quil y en ddemeure XVI muys 

II havos la wuelle est vendue IX s le ras 

valent        IIIIxx VI lib XII s VI d 

Item en rente dargent      VI s II d  

Item pleceu de lescheante de la terre 

de pieere de le veulke      VIII lib 

Item samblement de le etre de meubels 

mergart       XXII s 

Item de le sormorture de griele stake 

III rasss d’avoine a IX s le ras valen    XXVII s 

  Somme IIIIxx XVII lib VII s VIII d 

Recepte de la seignorie de Rode 

Premiers en esceauches CC XL rass d’avoine 

a VIII s le ras valen      IIIIxx XVI lib 

Receu en Cactemet en pluss aultres parosses 

LXVIII rass II havos I pinte s blue avoine 

a VI s le ras valen      XX lib XI s VI d p pars 

Item XII cappons a V s le piece valen    III lib 

Item en rente dargent      V lib XVIII s Id par 

Item du binur       III lib 

Item receu dessues      III lib XI s 

Item de IIIIc IIIIxx faiseaux de langue    X lib XVI s 

  Somme C XLII lib XVI s VIII d pars 

Receu de chenses dedens la den dime 

premiers de la desme de Houkene    XXXVI lib 

Item de la disme en Lede     XXXVIII lib 

Item de la de la terre de Rodes     IIIIxx VII lib 
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Item de ce que le der divant demand 

rezidu asa daraemere conte     LXXIII lib XVIII s XI d 

  Somme CC XXXIIII lib XVIII s XI d par buze 

  meime kalen en naouvelle CC V lib XI s VI d pars 

 Somme de teute la recepte CCCC XLV lib XVII s X d  

 pars  

Aty seusient ce que le dit Amant a donne et baillie 

hors en pluss et duises chases dedens la ddit annee 

sur la dedit recepte 

Premiers du carpentage duu perchi 

a Rodes       VI lib 

[2944_5_1434_3] 

Item du les ache employe a soyer   XXXII s 

Item de C XXXVI letes de gluy a VIII lib 

VIII s le rent valen lesquelz sont empleye 

a cennoris le porchil la sale la cuisine 

le colembier et sur la porte valen   XI lib XI s 

Item paye ung conureur destrain de 

XV jourones audre onurage a III s p le jour valen III lib 

Item pour les rayt II s pour le pur valen   XXX s 

Item son barlet de sambler journees et sur 

ses rayt III s pour le jour valen    XLV s 

Item pour letes et estakes employe 

audre ovurage      V lib 

Item peur telle       III s  

Item de pendans et de claus    LV s 

Item II journees daner dinene a deus 

chevaux le etre pour plaquur leden 

overage      XXIII s 

Item du carpentage et de scyer le boz 

dun       IIII lib 

Item de avaler et copper ludenbes   X s 

Item payet les eschevenisde Guedelghem 

quant on serft la rente     VI s 

Item famblement les eschevines de Rodes  XII s 

Item donne as eschevines de loys de le 

Steenbrugghe pour ce quel suaert de lui 
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emprinte de ice quel jugurent la rente 

le turch hors du turch     XXIIII s 

 Item de fare publyer la rente    VI s 

Item payet au mousteur de Cacthem 

de rente      XX s 

Item payet VI psennes les quel fuant 

emprimte pour aller a tes momgage sur 

heury le clerc le quel fu pourtzard dun 

faus snuert IIII s le pierche valen   XX s 

Item paye des rays de la berite 

daegt       XXI s 

Item paye encore vipsomes de ce 

quel alerent atesmonigage siro Jehan 

de le cant chunr II s valen    X s 

Item paye des faoys quant on foretout 

as comus      XXXIII s 

Item de stalaes et de plaquer les mais    III lib 

Item paye dune subuenne a Oukene 

du devant Noel daraan passe 

mil IIIIc XXXIIII      XXI s 

Item de IIc daiselles employe au perchel   XLVIII s 

  Somme LIII lib XI s 

Item payet en argent premiers    XXXVI lib 

Item encore      XX lib XII s 

Item preste a ma damoys a Bruges   VIII lib XVII s 

Item Jaquemes a grard de domerin   XVI lib 

Item preste a ma damoiselle la 

compaigne Rolant de Quinghien pour 

acheter du sel      VI lib 

Item preste Jaquemes a Gant au jour 

de le maselenie      XXIII lib 

Item payet a la seste de Courtray a un 

peltier de Bruges     VI lib 

Item ma damois de Quinghien    IIII lib XVI s 

Item preste a Jaque Scac a Gant    IX lib XII s 

[2944_5_1434_4] 
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Item preste encore Jaquemes a Gant   XXXVI lib 

Item payet a Denterghem devant senis 

de braede Jehan le chevalier vande twu 

van glue et myer     XIII s 

Item payet Jaqueme Scac a son hostel   C XLIIII lib 

Item payet quant ma damoiselle chevancha 

a meesines      VI lib 

Item payet ung carpentier de Ien II 

journiers dan enblocquiet le grange   XII s 

Item des gages dudit devant de reste 

dees annee      XII lib 

Item pour une Rode dudit Amant   VI lib 

Item payet de res coutes a rauslater 

du flamenc en walet     VIII s 

  Somme CCC XXXVII lib X s p 

Somme de tout ce que ledit recepte a payet et donne 

hors CCC IIIIxx XI lib XII d par 

Et la recepte mente CCCC XLV lib XV s X d pontes pars 

Dinse appert il que ledit Amant est rezidu LIIII lib XIIII s X d 

Pontes pars 

Sur ce a ledit Amant payet quant ma 

damoiselle de le ha’ me fu a Lille   XVIII lib p 
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1436 
[2944_6_1436_1] 

Hier volghet dat Mant van Steelande als balliu ende ontfangher 

van Osten van Coyeghem als eervachtich ende Jacop Scaip 

als die dwat heft ter cause van mer joncvrauwen siere 

wetteliker gheselnede ontfaen heift van den jare ende onste 

van driendertichighen tote medewinter anno XXXVI VIII den 

castilrie van Curtrike ende van Yper eerst 

Ontfaen in de prochie van Gheudelghem de rente 

gheheeten de rente van Scardau groot XX mudde 

ende VI havot evenen dair herfoer mijn heere 

van Yseghem XLIX ras evenen als blufter 

XVI mudde ende II havot die es bereecht 

VIII s VI d de ras dat comt     IIIIXX I lib XVI s III d 

Ontfaen in penninc rente     VI s II d 

Item van orlove van Joosine Sbackers lande   III s 

Item van orlove van mais ende Roegf tuerlarts 

lande        XXX s 

Item van dootcoope van Hannekins kinde van 

den Berghe V havot evenen te VIII s VI d 

de ras dat comt       X s VII d par 

 Somme IIIIxx IIII lib VI s p par 

Ontfaen van den herscepe te Rode in Oukene 

CC XL ras evenen te VIII s de ras dat comt    IIIIxx XVI lib p 

Item in Caechem in Hoochlede even in mideren 

din eerschen prochie LXVIII ras I pints evenen 

te VI s de ras dat comt      XX lib VIII s VI d par 

Item XII capoene dies heifter min joncvrauwe 

van den h?? ontfaen VI capoenen aldus blijfster 

VI capoenen die sin geloost IIII s stric dats   XXIIII s  

Item van den vivere      III lib par 

Item van penninc rente      V lib XVIII s p p 

Item van Ysewen van Lauwers spikins catylen   XXXVI s 

 Somme C XXVIII lib VI s VIII d 

Ontfaen van pachte van den goede te Rode   IIIIxx VII lib par 

Item van den tiende in Oukene     XXXVIII lib par 

Item van den tiende in Lede     XXXVIII lib par 

Somme C LXIII lib par 
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 Somme van al den ontfanghe CCC LXXV lib XII s IX d par 

Hier volghet dateghenen jegen den ontfanc 

die voers es rest 

Jacop Scake als hij voer te Calaiys waert    XXI lib XII s par 

Item noch Jacoppe voors III d weesheeren huus   XLVIII lib par 

Item betaelt Pietere van den Cruae van V houts   IX lib X s par 

Item Jan Simere van V houts     X lib XV s par 

Item noch betaelt Jacoppe voers te sine huus   LX lib par 

Item betael mer Janosse Voiere ghenaamt 

sente VIIIoensis ? avende se haren huus    LX lib par 

Item omme een mandament van de printse omme 

te dinghenne te Rode      V lib II s par 

Item ghegheven neer Lede der wedue Joos Salindins 

[2944_6_1436_3] 

Omme den zolder te deckenne daer men devenne 

te ghendelyken up ontfaet     XXIII s 

Item betaelt der kerke van Caecthem    XX s 

Item scepen van Rode van haren costen als men de 

rente klat       XII s 

Item betaelt scepenen Lodewijx van den Steenbrugghe 

vanden rente huter derden te daen wisrue   XXIII s 

Item scepenen van den heerscepe te gheudelghem  VI s 

Item betaelt van den jaghers costen    XIIII s 

Item betaelt te Rode van den waghen brugghe 

boerthoef daer mede vaert over de mandere 

eenen temmerman van VII daghen ende eenen halven 

te VI s sdaesch up sinen cost dat comt    XLV s par 

Item een paerzaghers VII daghe q te XII s 

sdaesch dat comt      IIII lib X s 

Item van den eenen van den brugghe te Bullenne 

enen van den eerde te Halenne     V s 

Item van IIII kamer te Bullenne ten zelve wiecke  VI s 

Item de voers de Mant bewijst an Janne van Biesbrouc 

ende an Maes baroene barghen van den pachten 

van Rode ende die verkonden in den staen onder mer 

Janesse sduerwaerders      IIIIxx VII lib par 
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Item betaelt mer Jonesse van den hamen paesche 

maendaghe te haren huus     XXX lib par 

Item betaelt Joose van den Hecke den pachte van 

Scardau van eenen hondert houts    XLVIII s 

Item van den houte te Rode te doen prisenne   XVI s 

Item noch ghesonden mer Janesse van den Hammen 

VII preterkune minen kinde     XXXVI lib par 

Item Mante voers van sinen wedden    XII lib par 

Item van sinen frocke      VI lib par 

 Somme van den huutghevenen metten achterstelle 

 van den pacten IIIIc II lib XV s par 

Dus den ontfanc die voers es bedraecht CCC LXXV lib XII s IX d 

Alsoe blijct dat dutegheven metter achterstelle 

maer bedraecht dan den ontfanc XXVII lib II s III d par 
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1437 
[2944_7_1437_1] 

Hier volghet tgout dat Mant van Steelande als bailliu ende 

ontfangher Jacop Scaep sciltknape heere van den Haverie ende van 

Scardau ende Oste van Coyeghem als eervachtich ontfaen heift 

binden Castelrie van Cutrike ende van Yper van den jare XIIIIc ende 

zessendertich tote medewinter int jaer XXXVII rest 

Ontfaen in Gheudelghem XX mudde VI havot 

evenen gheheeten de rente van Scardau daer of  

heifter mijn heere van Yseghem XLIX ras evenen 

Aldus blijster XVI mudden ende II havot die es 

vercocht X s X d de ras dat comt      IIIIxx XVI lib V s 

Item van penninc rente       VI s II d 

Item van II van Wouter Symoens kinderen van 

dootcoope IIII ras II havot evenen te X s de 

ras dat bedraecht       XLV s 

Item van Claeys Soosterhup goede van oorlove    IX s 

 Somme IIIIxx XIX lib V s II d par 

Ontfaen in Oukene CC XL ras evenen te IX s 

de ras dat comt        C VIII lib par 

Item in Caechtem in Hoochlede ende in andere dyneersche 

prochien LXVIII ras I pinte S evenen rubbe te 

VII s de ras dat comt       XXIII lib XVI s VII d 

Item XII capoenen te IIII s stic dat comt     XLVIII s 

Item van penninc renten      V lib XVIII s I d par 

Item van den vivere       III lib 

 Somme C XLIII lib II s IX d payte par 

Ontfaen van pachte van den goete Rode    IIIIxx VII lib p 

Item van den tiende in Oukene      XXXVIIII lib par 

 Somme C XLIX lib par 

 Somme van alden ontfanghe CCC IIIIxx XI lib VII s XI d payte p 

Hier volghet duteghenen jeghen den ontfanc die 

voers te mer joncvrauwen van den Hamen tsincen  

maendaghe anno XXXVII       C lib par 

Item in de rekeninghe van den Jane XXXV betaelde 

de baersde over       XXVIII lib II s III d 

Item in Layt van Dadizele hadde Jacob voors    XII lib p 
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Item betaelt van zettinghen te medewinter anno XXXVI    XXX s 

[2944_1437_3] 

Item betaelt Jacoppe voers sdanderdaesch naer 

sente Pieters dach anno XXXVII      LX lib par 

Item noch ter Curtric maerct      IIIIxx IIII lib p 

Item betaelt te Habordijn der Waghenaers van caecthem  XVIII s 

Item van Mants paerde te Cutrike     XI s 

Item van eene zettinghe te sente Jans messe 

anno XXVII        IIII lib X s 

Item betaelt sinen vette beesten mede te coopenen   XXXVI lib p 

Item van eene zettinghe te sente Maertins messe   IIII lib X s p 

Item gegheven mer joncvrauwe van den Hamme 

sente Katelijnen daghe       XII lib par 

Item ghegheven scepen van rode omme de rente mede te 

besittene        XII s 

Item scepenen van Gheudelghem     VI s 

Item scepen Lodewijx van den Steenbrugghe omme 

de rente van den derden huteren derden te wisene   XXIIII s 

Item van den rente te ghebredenen     VI s 

Item van II busen te makenen enen te beggheven 

deene in den vivere int velt bij Bruunberch 

truse ende dan der in den cheenen vivere in de 

dorenhaghe        IIII lib par 

Item van de walle te verdamene daer hij hutebrac   XVI s 

Item van den cosaen van den jaghers alsine de conine vinc  XVII s 

Item van Mants wedden      XII lib 

Item van sinen cleederen      VI lib 

 Somme van den huutgevenen CCC LXIX lib II s III d par 

Ende her ontfanc die voers bedraecht CCC IIIIxx XI lib VII s XI d  

payer par 

Aldus blijct dat den ontfanc de voers es meer 

bedraecht dan tvoers de huutgheven XXII lib V s VIIII d payen p 

De welke hij betalde VIII dache van deser rekeninghe 

Dus es de pachte van Rode van anno jare XXXVI de 

samen van XLVIII lib IX s par 
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Ende noch esser een laete van III lib par daer bughe 

de paermentier in ghewijst es ende nes noch met 

ontfaen ende hebbent in Hoochlede up theerscip van Rode 

ende draecht hem als poort van gheve.  
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1439 
[2944_8_1439_1] 

Hier volghet tghout dit Mant van Steelande als bailliu ende ontfanghere 

Oste van Coeyeghem als eervachtich ende Jacop Scaep heere van Scardau als de 

skat heft ter cause van mer joncvrauwe siere wettellec gheselvede maeden 

van de voers Oste ontfaen heift binden casterie van Cutrike ene van Yper van 

de jare XIIIIc XXXVIII tote medewinter int jar XXXIX reist 

Ontfaen in Gheudelghem de rente gheheeten de rente van Scardau 

groot inde XX mudde ende VI havot evenen des heifter mijn 

heere van Yseghem XLIX ras evenen zo blijfter XLI mudde ende 

II havot evenen die es vercocht XVIII s p de ras dat 

bedraecht        C LXX III lib V s par 

Item in penninc rente       VI s II d 

Item van dootcoope van meeuwels noppen XVI ras evenen te 

XVIII s de ras dat comt       XVI lib IIII s 

 Somme C IIIIxx IX lib XV s II d par 

Ontfaen in Oukene CC XL ras te XVI s de ras dats    C IIIIxx XII lib par 

Item in Caechtem in Hoochlede ende in anderen diveerschen prochien LXVIII ras 

I pinte z evenen te XIIII s de ras comt     XLVII lib XIII s III d 

Item van penninc rente       V lib XVIII s I d par 

Item van den vivere       III lib 

Item XII capoenen te VI s stic dat comt     III lib XII s 

 Somme CC LII lib III s V d par 

Ontfaen van pachte van de goede te Rode    IIIIxx VII lib par 

Item van den tiende in Oukene      XXXVIII lib 

Item van den tiende in Lede      XXIIII lib 

 Somme C XLIX lib 

Somme van allen ontfanghe Vc XLIII lib V s III d par 

Hier volghet dute dat Mant voers hute ghegheven heift in 

paeymente jeghen de ontfanc die voers es eerst een zettinghe 

van den goede te Rode te sente Jans messe anno XXXIX   III lib IIII s 

Item als Mant voers uutbetaelde de jaer scare anno XXXVII 

die ontfanc Jacop up deerste rekeninghe die Mant daer sonde   LVII s 

Item noch van dat Mant voers te rettel van stoolakenen   III lib 

Item van den tween ladenen te weeckenen die quamen van huer 

van den molen een bastaerde wijf     XXXII s 
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Item van den weesghelde te versewijne dat Jacop hout van 

de kinderen Diederic Nops ter cause van Lodewike van den 

Steenbrugghe         XIIII s 

Item verteert met eenen man die met in ghinc over de 

tiende te Lede te cuersiene       VIII s 

Item van den lande te messire de Rode daer de bruchaen 

up stonden als in ghelde van den goede soret     XVI s 

Item betaelt omme VI havot haver coorens Roeselaere mate te saemen te Rode 

te XXVIII s tavot dat comt       VIII lib VIII s par 

Item omme II hoet evenen Roeselaermate soo te saemen   VII lib IIII s 

Item noch omme VIIII ras h evenen Cutrrije mate te saemen   VII lib XIII s 

Item van settinghe in den edele brief van den tiende te Lede 

XIII d par sraers tachten van VI jare raeste van XXXVIII 

dat comt de VI jaer        VII s 

Item van den prise van en hout te Rode date rus meer 

up es danner inghele vant dat comt      VIII lib XIIII s 

Item verteert metten liede diet goet oversaghen    XVIII s 

Item betaelt Jacop scake ‘t Yper als men Gheeraerde van Coeyeghem 

eerfde in terde van Rode       V lib 

  Somme LII lib XV s par 

[2944_8_1439_3] 

Betaelt kerstaen graeninghe ten bevelenne van Jacoppe 

boven ghenoomt        C XX lib par 

Item tghelt dat inghelen houtiekiet den pachten was huteghe 

stik es tote sente Jans messe dats      IIIIxx IIII lib par 

Item de graeve die den voers den pachte gheconsenteert es bi 

Jacopen ende bij mer joncvrauwe die bedraecht     XLII lib X s par 

Item van vijf bundere ende IIc houts te winenne te ventinne 

van elken buunder VII lib IIII s par dat comt     XXXVI lib XIX s par 

Item van eenen buunder driesche te brekenne te braken   XXXIX s IIII d par 

Item van scepen costen al sine de rente te Rode besat    XII s 

Item scepen van de rente te wisenne van den derden hus derden  XXIIII s 

Item van den rente te doen ghebiedenne     XII s 

Item soequen van den heerscepe in Gheudelghem alsine de rente besat  VI s 

Item van den lande dat toebehoorde Griete staken handende van 

heerscepe in Gheudelghem groot IXc XX roeden daer of 
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bedraecht de rente sjaers IIIIxx ras ende I pinte evenen ende 

was te wedde omme de rente van den jare XXXVII ende het 

es nu of ghewonnen derevue van den jare XXXVII galt 

XV s de ras dat comt       XLVI s 

Item derevue van de jare XXXVIII te XVIII s de ras dats   LV s 

Item soequen van wetteliken costen van den lande of te winnene  XXXVI s 

Item van costen van den knerwaerhede te Rode    XL s 

Item van den costen van den jaghers alsine de conine te Rode 

binc betaelt        XXXIII s 

Item van eene settinghe t Oukenne te medewintere anno XXXIX  VIII lib 

Item den keerke van Caecthem van renten    XX s 

Item van Mants wedde enen cleedere     XVIII lib 

 Somme CCC XXV lib X s IIII d par 

 Somme van al den huutghevenen CCC LXXVIII lib V s IIII d par 

Ende den ontfanc die voers es bedraecht Vc XLIII lib V s III d p par 

Aldus blijct dat den ontfanc verwast tvoerseide houtghemen 

de samen van C LXV lib par 
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1441 
[2944_9_1441_1] 

Hier volghet tgout dat Mant van Steelande als bailliu 

ende ontfanghere Osts van Coyeghem als eervachtich 

ende Jacop Scaep sciltknape heere van den Haverie ende 

van Scardau als die wat heft ter cause van mer 

joncvrauwen ziene wetteliken gheselve de moeder van 

den voorseiden Oste ontfaen heeft van den jare XL 

tote medewinter int jaer XLI eerst 

Ontfaen in Gheudelghem de rente gheheeten de 

rente van Scardau XX mudde VI havot evenen 

daer of ghelevert minen heere van Yseghem 

XLIX ras als blijfter XVI mudde evenen havot 

die es vercocht X s par de ras dat comt   IIIIxx XVI lib V s 

Item van Zegher den Poortere van IXc lants dat 

Jacoppe van den bussche ende sinen medepleghers of 

ghewonnen was over de rente ende wettelike costen 

bedraghende      VI lib XVII s 

Item van prebende      VI s II d 

 Somme 

Ontfaen in Oukene CC XL ras evenen te 

IX s de ras de ras dat bedraecht    C VIII lib 

Item in Caecthem in Hoochlede LXVIII ras I pinte 

een I pinte evenen ruwe te VIII s de ras   XXIII lib XVI s X d 

Item in penninc rente     V lib XVIII s par 

Item XII capoene te IIII s stic dats   XLVIII s 

Item van ysuwen hute Jan srudders goede  III lib par 

Item van Hemer van Kuubrant van dat scellinghe 

van lande brac een boete van    III lib par 

 Somme 

Ontfaen van den tiende in Lede    XXXIIII lib 

Item van den tiende in Oukene    XXXVIII lib 

 Somme 

 Somme van al den ontfanghe 

Hier volghet dute dute gheven jeghen den ontfanc 

die voers es rerst 

als Mant voers Gheeraerde van Coyeghem 

voorde te darinke met III paerden verteert  III lib X s 
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Item van dat me Jacop Scaec dede commen te Ghent 

te half bustenne omme de zale van meeuse van 

qeene van costen      XXXII s 

Item dae wassen Mant voers weden naer half vasaene 

omme renetaere up meeuse voers de taeknan    VI s 

Item omme de heere      VIII s 

[2944_9_1441_3] 

Item van Meeus huusheere te daghenne 

cuen als Mant wech van sonde zo quam 

meeus ende de dene weden dach naer de dezelven 

Mant voor seope ende moeste daer bliven V 

daghe met eenen paarde daer of    V lib par 

Item betaelt Clement van Rusele ten bevelen 

van mer Janosse van der hamere    XLVIII lib par 

Item betaelt Jacop Scake te Brugghe biderhant 

van mer jonckvrauwe van cleercamp    CXLIIII lib par 

Item doe verteert up der wech van Brugghe   X s 

Item van dat de bailliu van der Oostambachte 

vinc Lauwerse van der Strate eenen laet van 

Rode omme seite die hi hem an zeide die ghe 

vallen sonden hebben up theerscip van Rode ende 

ic Mant voers versochtenne ontsleghen te hebben 

ende zeide dat berecht te Rode behoorde ende de 

voers de bailliu het met hine ghinc voort 

in wedde doe voer ic Mant voers te Ghent 

ende vercreech eenen brief van minen heeren van 

Rode ander bailliu ende an scepen ende was hute 

met eenen paerde IIII daghe van dien    IIII lib par 

Item van der heere ende van der suwlicaere te maken  XX s 

Item van IIII waers dat Mant voers was omme 

den voers der laet te Roeselare     XII s 

Item betaelt hoht messe anno XLI van eene zettinghe  VI lib 

Item noch van eer zettinghe te medewinter anno 

XLI        XI lib X s 

Item betaelt te Rode voor de jaghers    XXVII s 

Item omme terde van der derden de rente mede te 

besittenne ende te wisenne omme dat soegen ontleent 

sun der toe daer of betaelt scepenen    XXIIII s 

Item van der renten te ghebiedene    XII s 
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Item scepen van der heerscepe in Gheudelghem alsine 

de rente besat       VI s 

Item van Mants wedden ende cleederen   XVIII lib 

Item der keerke van Caechtem van Rente   XX s  
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1451 
[2944_10_1451_1] → KLEIN RODE! 

Rekeninghe Mants van Steeland van Gheeraers goede van 

van dat hi ontfaen ende huteghegheven heift van der jare 

vichtich tote medewinter anno LI eerst 

Ontfaen in Houkene LXVIII ras II havot 

evenen die es gheloost VIII d de ras dats   XXVII lib VIII s par 

Ontfaen in Hoochlede III ras evenen ruwe 

te VI s de ras dat loopt      XVIII s 

Item van penninc rente in Oukene     XXII s 

Item van pachte van de lande     XXXVI lib par 

Item van de gode van Rode over sin derde   LIX lib VII s I d par 

  Somme C XXIIII lib XV s I d p par 

[2944_10_1451_2] 

Dits dute gheven jeghen de vors den ontfanc 

eerst scepen van haren costen alsine de rente  

besat        XII s 

Item van eene zettinghe     XX s 

Item van den rente te ghebiedene    II s 

Item Mante van zine wedden     IIII lib par 

Item betaelt Gheerarde den V ste dach in april 

int jaer LI upt jaer vichtic     XXIIII lib par 

Item amen sin paert te minen huere II havot 

evenen ende III havot gruus     VII s 

Item Willem de Bode VI ras evene daerof    XLVIII s 

Item noch betaelt Gheeraerde voers de derden 

dach in wedemaent anno LI     XXIIII lib par 

Item noch Willem de Bode te II waerf omme 

evenen te Gheeraerts paarde     XXX s 

Item noch up sente Gilles dach anno LI    XVIII lib par 

Item Gheerarts van den ghemeenen huutgheven  V lib XII s III d par 

Item ander pachten van Rode der pacht van de derden  XXXVI lib 

Item noch ander zelve pachten van de gode te Rode 

over Gheeraerts derde      XII lib par 

 Somme van de huutghevenen C XXIX lib XI s III d par 
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Als es dutegheven meest metten achterstellen de somme van III lib XVI s II d 

[2944_10_1451_3] 

Des de rekeninghe Mants van Steeland van Gheeraerts goede van 

Coyeghem van den jare XIIII ende vichtich tote medewintere anno LI 

Compte rendu ent an 1450 par Amants Steelant 

recevoit qu’au vilage de Hoclede est reu III rasiere 

aurcune doure a la prie de Roode 
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1452 
[2944_11_1452_1] 

Rekeninghe Mants van Steeland als balliu ende ontfanghere Oste van 

Coyeghem als eervachtich … ontfaen heift van der 

jare XIIIIc ende LI taso bamesse anno LII eerst 

Ontfaen in Gheudelghem XX mudde ende VI havot evenen 

daer of ghelevert mer vrauwe van Yseghem XLIX 

ras dan blijfter XVI mudde ende II havot daerof 

esser ghelevert te Curtrike minen heere den 

bailliu VI mudde XI ras in havot 

Item den paerden dese voerden I ras ende van den 

van der zolder daermen devenne up ontfanc II ras 

 Somme van de evenen diere ghelevert es VII mudde II havot 

Dan blijfter IX mudde die es gheloost VII s daers 

dat comt in ghelde samen van die loope   XXXVII lib XVI s 

Ontfaen in penninc rente    VI s II d 

Item van orlove van zoetaert maelseits lande ende 

sins wijse      XVIII s 

 Somme XXXIX lib II d 

[2944_11_1452_3] 

Ontfaen in Oukene CC XL ras evenen daer esser 

vercocht LI ras III havot II pints te IX s de ras 

dat loopt      XXIII lib VII s IIII d 

Dan blijfter C IIIIxx VIII ras die es gheloost VII s 

de ras dat loopt      LXV lib XIX s VII d 

Item ontfaen in Caecthem in Hoochlede ende in meer 

ander prochie LXVIII ras I pinte z evenen reuwe 

daer of esser vercocht XII ras te vII s de ras dats  IIII lib IIII s 

Dan blijfter LVI ras I z pinte die es 

gheloost V s e rad dat loopt    XIIII lib IIII d par 

Item ontfaen van de tiende in Oukene   XXIX lib 

Item van den tiende in Kuerne ende in Lede  XXII lib 

Item in penninc rente     V lib XVIII s I d par 

Item XII capoene te V s stic dat comt   III lib 

 Somme C LXXVI lib XI s 

 Somme van al den ontfanghe CC XV lib 

 XI s II d 
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Daer de helft over Jacops deel comt    C VII lib XV s VII d 

Ende dan de II deel van den hele over osten deel comt  LXXI lib XVII s 

Ende ter de van den helt over Gheerarts deel omt  XXXV lib XVIII s VI d 

Dits dutegheven jeghen den ontfanc die vors es 

eerst scepen van Rode alsine de rente besat   XII s 

Item den zelve scepen omme de rente van den derden 

huer derden te wisenne ende te besittenne   XXIII s 

Item van den rente te ghekedemie    VI s 

Item soeper te Gheudelghem alsine de rente weten besat VI s 

Item der kerke van Caecthem van eenen jaerghetide 

over een vrauwe van Rode     XX s 

Item van eene zettinghe ter lichtmesse anno LI   VIII lib VIII s 

Item van Mants wedde ende cleederen    XVIII lib 

Item betaelt te Rode van costen van de jaghers 

alsine daer de conine vinc     XXIII s VI d 

 Somme van den huutgheven XXXI lib VI d 

Daerof de helt over Jacops deel comt     XV lib X s III d 

Bul dan de II del over oster deel comt    X lib VI s VI d 

Bul terde van den helt over Gheeraerts deel comt  V lib III s V d 

Betaelt oster vornoemt tondenaerde in oustmaere anno LII 

XXIIII lib 

Item III ooster die doe ghedaen was     XXV s 

Item noch den XXII sten dach in novembre    XXI lib 
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1459 
 [2945_1_1459_2] 

Rekeninghe van bewijs Karel van Steelant die hij doet 
rellen en moghen heere mijn heere mer Gheeraerde van 
Coyeghem Rudder heere van Hallennes van Rode ende vanden 
haivrie reet mijnen gheduchte heeren up sude dat als 
vullen ende ontfanghe vanden zelven minen heere van zinen vors 
heerscepe van Rode van renten thienden ooc vanden renten 
behooren tzijnen heerscepe in Ghuedelghem ende vanden thienden 
behoorenen tzijnen heerscepe stucken in Kuerne ende in Lede met al 
dat den vors heerscepe toebehoort van allen boeten ende vervallen 
die ghevallen ende nivonien (?) zijn up de zelve heerscepen in 
dudschen prochijen alzo hier in verclaerst beghinnenen tzelve 
ontfanc te vamesse int jaer XIIIIC LIX ende gedaen tote vamesse 
int jaer XIIIIc ende LX 

  Ontfanc 

Eerst in Ghuedelghem de rent gheheeten de rent van Schardau 
XX mudden ende VI havot evenen Curtricsche mate daerof 
ghelevert minen heere van Yseghem twelke in der ute heffen 
moet XLIX rasieren evenen dus blijft XVI mudden ende 
II havot daerof ghelost elke rasiere in tvors jaer 
omme XI s paris comt tsamen      C V lib XVII s VI d par 

Item onder tzelve heerscip in penninc renten vanden jaer vors  VI s II d par 

Item ontfaen vanden aeldinghen van Gheeraert 
den Mulenare ende cause van eener behuisde stede 
metten ene der toebehoorenen groot over al VI bundren 
lettel min of meer die zij vercochten Pieter den 
Noble daerof dat quam van orlove    V lib II s par 

Item van Jan Salendijn van eener behuusder stede 
ende evne die hij vercocht Joosse den Reepore groot 
omtrent II s bunddren quam daerof ontfaen van orlove  III lib II s par 

[2945_1_1459_3] 

Item van orlove van Pieter de Noble van XLIIII 
roeden evene die hij vercochte Daniel Tuevloot   XVIII d par 

  Ic somme van des vors ontfanghe 
  comt C XIIII lib IX s II d par 

Item ontfaen vander thiende stieckenen in Kuerne 
ende in Lede vanden jaere vors     XXX lib par 

Item vanden thiende stieckenen in de prochie van 
Oukene vanden jaer vors     XXVIII lib par 

 IIc Somme vanden ontfanghe vanden 
 tienden som  LVIII lib par 

Item ontfaen van even renten in Oukene onder theerschip 
van Rode met der in begrepen terden van Rode dat 
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een rolet plach te zine ende up ghewelt er weder 
al tsamen in een ende comt de grootte over al in evene 
IIIC lib VIII rasiere ende II havot al curtrische mate 
ende die ghelost int jaer vors omme X s VI d de rasiere 
comt tsamen       C LXI lib XII s IX d par 

Item onder tzelve heerscip in Kaechtem in Hoochlede 
ende inden dudsche prochijen ontfaen LXXI ras I s pinte 
riwer evenen die ghelost int jaer voors omme VIIII s 
VI d de rasiere comt over al      XXX lib IIII s III d p par 

Item onder tzelve heerscip ontfaen van XII capoenen 
te renten al die ghelost vanden jaer vors. 
elke capple omme  VIII s comt     XLVIII s 

[2945_1_1459_4] 

Item noch onder tzelve heerschip in penninc renten 
vanden jare vors      VII lib IX d p par 

Item ontfaen van Maercx Eggle ende cause van 
zinen beesten die ghesthut waren bij den dienaere 
vanden vors heerscipe inder lieder steude daerof 
dat hij composeerde voor vonnisse omme   XX s 

Item ontfaen van Janne van Kriekenbuerch over 
tlaetste payment vanden rente die hij minen vors heere 
tachten ende sculdic was     XII lib par 

Item van Joos den cuende van dat hij was verbonden 
inden steen van stuwen daer in dat hij met bevonden 
was ende bunre steene bevonden vanden welke hij 
composeerde omme      XXX s par 

 IIIc  Somme vanden ontfanghe onder 
  rode lon IIC XVI lib XI s III d par 

 Somme van alden sommen vanden ontfanghe 
 commen tsamen in den inhouden van 
 des rekeninghe IIIc IIIIXX VIII lib X s I d par 

Dit invervolghenen es tghuent dat Karels van Steelant 
als bailliu ende ontfanghe voornen rekent betaelt ende ute  
ghegheven in minderinghe van des vors ontfanghe 
ende dat vanden jaer vooren verclaerst 

 
  Uutgheven 
Eerst betaelt minen heere voornoemde twelke ic hem zont 
tzinen hove bij Willem den Bouvere ende dat vanden 
eersten payment vanden thienden ende vanden ghelde 
dat ontfaen was van Janne van Kriekenburch de 
somme van       XXXIIII lib par 

 
[2945_1_1459_5] 
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Item betaelt minen vors heere te Curtricker in thuus te 
Pieters vanden Bossier sanderdaechs in sente-pieters dach 
mids zomers letstlede de somme van     LXXIX lib par 

Item corts ni noch hem ghedeghen tzijnen hove 
de somme van       XXX lib VIII s VI d par 

 Ie somme C XLIII lib VIII s VI d par 

Item betaelt van lijfcoope ter cause vanden rente evene 
die ontfanghe was vanden jaere LVIII die mijn vors 
heere zelve vercochte derof ic Karels vors hadde vergheven 
den lijfcoop te rekene inde laetste rekeninghe voor dese 
de somme van       XVIII s par 

Item betaelt Wouter de Noble vanden tween pestels 
ende IIII henden te behauwene die te Hallennes 
ghezonden waren omme den orbuer an mijns vors heeren 
muelne        III lib par 

Item den zelve Wouter van dat hij trac te Hellennes 
omme dare de steke ende mate te haelve vanden pestels 
ende van dien te stukene van al     XX s  

Item betaelt over de houdenesse van mijner vors heeren 
joncste bastaerde kinde vanden tijd dat ic mijn laetste 
rekeninghe dede voor dese tote den eersten dagh  van 
meye laestleden dat beliep     IIII lib III s par 

Item betaelt Joos Nauwinc ende zine medegheselle 
vanden vors tweeen perstels te Zijghene   XLVIII s par 

Item betaelt an den lijfcoop vanden rente cuene 
vanden jaere LIX die vercocht was bij minen vors heere  XXXII s 

[2945_1_1459_6] 

Item ghegheven minen vors heere ‘t Yper als hij dour 
eerst quam inden raet van minen ghedeheere   VIII lib par 

Item betaelt eenen duerwaerder vanden camere 
vanden rade te hulpen tzinen teercosten als hij 
quam bedienen tmandement up den bailliu 
van Jonchere Karels van Halewijn    XII s par 

Item betaelt vanden voorn II pestels ende III honden 
van Rode te Hellennes te doen voerne mudde 
VIII s van lijfcoop      XIIII lib par 

 IC Somme XXXV lib XIIII s par 

Item betaelt de moeder van mijns vors heeren 
bastaerde kindren over de houdenesse van eenen jaere 
vanden tween oudsten vanden zelven kindere daerof 
tzelve jaer ute gaet tsinen maertinsmesse eerstcommen 
dat jaer LX de welken jaerstaer loopt    XXXVI lib par 
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Item noch onder de houdenisse van eenen jaere vanden 
joncste bastaerde kinde dat inghinc te meye int jaer 
LX lestleden ende ghedueren sal tote meye het jaer LXI 
comt voor de zelve jaerstaer      XII lib XII s par 

Item betaelt onder Katheline van Rode jaerghetide te 
Kaechtem vanden jaer vors      XX s 

Item betaelt vanden jaere verleden zichtent de laetsten 
rekeninghe omme twee de oudste kindren vors elc teenen 
paer cousten en voort omme hennil daen van schoen ende 
van lijnwade over al dat beliep      L s II d 

[2945_1_1459_7] 

Item van dat ic Karels vors hebbe gheweest 
te veerwaerst bij minen vors heere tzinen hove 
te zinen ontbiedene als ic hem gheld drouch ende 
omme ander zaken daer toe dat ic telkens ute was 
twee daghe te paarde te XX s sdaechs lon    VII lib  

Item van dat ic Karels vors hebbe gheweest IIII 
rysen ‘t Yper voor den raet van minen gheden heere ende 
ooc omme daer te spreken metten bailliu ende scepen 
vanden zale ende al omme de questie jeghen den bailliu 
karels van Halewijn ende voort ten ombiedene van 
mijnen vors heere omme al twelke ic ute was als deels 
X daghen te paarde daerof de zelve mijnen heere gaf de 
costen van mij ende van minen paarde ‘t Yper vanden VII daghen 
ende voort voor tremevalt vanden costen ende over de heere vanden 
perde daerof ter gheliefte ende wille van minen vors heere  IIII lib par 

Item betaelt Willem den Bonnen voor zinen salaris ende 
aerbyt van dat hij ghezonden was te Rijsele met 
ghelde ende met gaerne daer mijn vors heere was   [XI] s IIII lib par 

Item betaelt scepenen vanden heerscepe te Ghuedelghem 
vanden wetteliken gheldach te wijsene van mijns vors 
heere rent vanden jaere vors over Karel costen    VI s par 

Item betaelt scepenen vanden heerscepe van Rode van 
mijns vors heeren rente te besittene onder tzelve 
heerscip van III daghen       XII S 

Item van costen die bij minen vors heere verteert waren 
altemet te minen huus ende bij laste van hem tonsent 
ghestelt waren up de vervallen      XLII s 

Item van ofghewonnen lande voor de rente in Ghuedelghem 
groot omcant VIc evene dat wijlen Jan de Moor toe tebehooren 
plach daerof de rente der ute gaen staet begrepen ghekent 
in tontfanc vooren verclaerst ende comt II ras dien dat loopt 
vanden jaere vors       XXII s  

[2945_1_1459_8] 
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Item van noch IIIc lands dat toebehoorde Zegher den 
Poortere ende was ofghewonnen voor de rent vanden 
jare LVIII ende vanden jaere LX ooc de in begrepen muden 
dat een jaer vallant gheleghen herst eer men dofwinninghe 
vercrighen mocht twelke ghelt jaerlix V havot II pinten 
evene comt vanden II jaren      XXVIII s X d p par 

Item in Kaechtem van lande dat wijlen toebehoorde Karels 
van Halewijn ende overlanc staet ofghewonnen voor de rente die 
nochtalve staet begrepen vooren in tontfanc vanden gheheever 
rente ende comt II vaten II pinten evene Roesselaersche maten 
ende VII d parisis in penninc rente twelke al loopt naer de 
lossinghe vanden jaere vors      XI s X d par 

Item van XXVc ende VI s roeden lands dat toebehoort Janne 
vanden Strate in Oukene ende vanden jaere LIX licht ghestelt ende 
ghezant voor de rente die vooren ghekent stade in tontfanc 
ende comt v ras I havot II pinten evene die loopen in 
der lossinghe vanden jare vors      LIX s d par 

Item van omrent XIXc  lands dat toebehoort de kindren 
vanden cleerx in Oukene ende ooc ghestelt ende ghepant es 
voor de rente vanden jare LIX twelke comt IIII rasieren 
VIIell pints evenen ende comt in de lossinghe vanden jare vors  XLIIII s d 

Item IIII karels als bailliu ende ontfanghe voorn over minen dienst 
ende wedden vanden jaere vors     XXII lib paris 

Item noch betaelt mynen hove den XVIII ste dach van septembre anno 
LX de somme van        XII lib par 

  IIIe somme IIIIxx XVII lib VIII s par 

[2945_1_1459_9] 

[Doorhaalt] 

Somme vanden uutghevene comt  
tsamen over al 

Ende tontfanc dat nouit IIIC LXXVIII lib VI d par 

Ius blijct dat tontfanc berwast den uutghevene 
de somme van  

[einde doorhaalt] 

Item noch betaelt mijnen vorseiden heere als hij zinen maltus gaf 
den VI sten van novembre int jaer LX de somme van    XXIIII lib par 

Item noch ghesonden mijnen vernoemden heere bij Pieter Gaselin 
den XXIIII ste dach van janvier anno LX de somme van    XXXVI lib par 

Item becorelt bij de benden van mijnen heere omkadekin welken ontrevet 
baestenanent int jaer LX de somme van     XV lib XII s par 

Item noch ghesonden mijnen vernomde heere bij sinne bevelle XLVI elke hbaest 
te III s III d delle laeptmidt den bringhene over al   VII lib XV s par 
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Item noch gheghevenen mijnen vorseide heere den XXIII sten dach van april int jar LXI 
de somme van        XXIIII lib par 

Item noch ghegheven mijnen heere ald mijne rekeninghe sclaetmet mijnen 
heere ende ic hed bulc betaelde van desese jaer sjaere daerof dat de rekeninghe 
mencion maech de somme van       IIII lib XIIII s VI d par 

  Somme C XII lib par 

[2945_1_1459_10] 

 Somme van den hutghevenen loept 
 over al IIIC IIIIXX VIII lib XII s p 
Ende de somme vanden ontfanghe loept int ghehelle 
als zo dat es et bliecbuder rekenninghe  IIIc IIIIxx VIII lib XII s p 
 
Aldus blijc dat den hutghevene es alzo getalden 
vorsenden ontfanc ende comt esseme hute 
 
Aldus over gheghanen bij mij Karels van Stellant als bailluy ende 
ontfanghere van mynen vernoemde heere ende bij mr Gheraert van 
Coyeghem over gheno 
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1460 
[2945_2_1460_1] 

De tweste rekeninghe van karels van Steelant 

Anno LX  Carle Steenlant 1460 

Ce vont pri ce comte 
qu’au vilage de Gulleghem 
y atem fief veleaux de la coût 
de Rode dont le pr doit avoit le 
[ ?? meuble] a la morc des 
proprietaire combertage et le 
trois une la mitteur de proprulle 
 
 

[2945_2_1460_2] 

Rekeninghe ende bewijs Karels van Steelant 
die hij daet deden enen mueghende heere mijnen heere 
mer Gheeraert van Coeyeghem ruddere heere van Haleenes 
van Rode ende van de Havrye cant mins schedux 
heeren ende dat als balliu ende ontfange van de zelve 
mijnen heere vors van zijnen heerschepe node van 
renten tiende ende vervallen ende van de rente toebehoerende 
tsinen heerschepe in Ghuelghem gheheeten de rents van 
Scardau ende van den tiende in Curne ende in Lede ende 
van den tiende in Oukene met al dat den vors heerscepe 
toebehoert van allen boeten ende vervallen ghevallen ende 
in Kommen ende in de in deversche parochije al soehier nar 
verclanst beghinnende tzelve ontfanc te bamesse 
int jar XIIIc ende LX tote bamesse int jar LXI vors 

 Ontfanc 

Eerst in Ghuelghem de rente gheheeten de rente 
van Scardau XX middels VI havot eenen 
Curtric mate daer ghelevert mijnen heere van 
Yseghem XLIX ras die hij jarlix heeft huter 
rente vors dien blijft XLI mudde ende II havot 
die gheloest IX s de ras van de jare vors 
ende comt        IIIIXX VI lib XII s VI d par 

[2945_2_1460_3] 

Item ontfanc onder tselve herschip in penninc 
rente van die jare vors       VI s II d 

 Somme van dese IIIIXX VI lib XVIII s VIII d parisis 

Item ontfanc de rente in Oukene toebehoerende 
mijnen heere vors van zijnen heerschepe van Rode 
van den jare vors comt IIIC VIII ras II havot 
al Curtric mate ende dieghe loest om IX s 
de ras comt        C XXXVIII lib XVI s VI d par 
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Item ontfanc onder tselve heerschip in Kachtem in 
Hoechlede ende in anderen prochijen LXXI ras I s 
pinte ruwevenne die gheloest int jar 
vors VII s de ras comt       XXIIII lib XVII s VIII d par 

Item ontfanc van den zelve heerschepe vanden 
jare vors XII capoenen die gheloest om 
V s an capan comt       III lib par 

Item ontfanc onder tselve heerschip in penninc 
renten van der jare vors       VII lib IX d par 

 Somme  C LXXIII lib XIIII s XI d 

 
[2945_2_1460_4] 

Item ontfanc van vanden tiende in Cuerne ende 
in Lede van dese jare vors      XXX lib par 

Item ontfanc van eender tiende in Oekene 
van den jare vors comt       XXVIII lib par 

 Somme van den tiende comt LVIII lib par 

Item ontfanc van IIII leenen van vervallen ligghende 
in die prochije van Hoechlede die verkochte sijn ende 
plaghen toe te behoeren Joos den Parmentier ende ligghen 
terbesten brome ende ghelden jarlix te pachte IIII lib 
X s par daer of ontfaen over debestenrame comt   IIII lib X s par 
ende ligghen ter X ter penninc als mense doodkopt 
ende de IIII leenen mits vanden dater behuust es 
ghelden tesamen LX lib par wanof dat ic ontfanc 
van den tienden penninc over de LX lib par    VI lib parisis 

Item ontfanc van camerlinc ghelde over de IIII leene 
omme dat sij met ende vermochten elc X lib par 
in den koep daer of ontfaen      XL s par 

[2945_2_1460_5] 

Item ontfaen van eene leene ligghen de in 
Ghuelghem dat toebehoerde Heinderic de 
Criessche ende er ghehouden van mijnen heere 
vors van sijnen hoven van Rode ende licht terbesten 
vrome ende van groet XXIII havot evene 
Curtric mate ende XXIII d par sjars ende daer 
of ontfaen over de beste vrome mits daer of 
ghetrocken over de wettelicke inninghe XXIIII s 
comt over de beste vromen      XXX s par 

Ende die leen vors ghelt in koepe XX lib par 
daer of ontfaen over den X ten penninc      XL s par 

Ende ontfaen van der zelven leene vors van 
camerlinc ghelde comt       XX s par 
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  Somme van dese   XVII lib par 

Item ontfaen van houte van VIc lants dat 
of ghewonnen es ende wijlent een toe 
behoorde Jan den Moer comt      III lib par 

[2945_2_1460_6] 

Item ontfaen van den lande dat toebehoort 
Jan van den Strate in Oukene dat ic ievende 
toohten terlaeste rekeninghe van den jare LIX ende 
douwe ghepant lach om de rente XXVC  
VI roeden lants ende ghelt jaerlix V ras 
I havot II pinten evene ende was gheloest 
naer van LIX X s VI d de ras comt     LIX s  p pars 

Item ontfaen van den kindre skleup in Oukene 
van XXVc lants dat ghepant was om de 
rente van den jare LIX ende dat ic rekende 
tochen van den jare LIX ende lopt III ras VII te 
pints evene ende comt onder daer vors     XLIIII s d p p 

Somme van desen comt   VIII lib II s par 

 Somme van allen ontfanghe loept IIIc  XLIII lib XVI s VII d par 

 
[2945_2_1460_7] 

Dit naer volghende datghenen dat ic Karel 
van Steelant als balliu ende ontfangh van 
heere vors heere ghegheven hebben ende betaelt 
in minderinghe van den ontfanghe die vors es 
ende dat van de jare vors 

 
Uutgheven 

Item ghegheven mijnen heere vors tesijnen hus 
‘t Yper in ghelde      XXXIX lib par 

Item noch ghegheven mijnen heere ‘t Yper tsinen 
hus die XX ten dach van derwee demant 
anno LXI       XXX lib par 

Item noch ghegheven mijnen here ‘t Yper tsinen 
hus den XXVIIten dach van dewedemant 
anno LXI       XLVI lib par 

Item noch ghegheven mijnen heere vans 
‘t Yper tsinen hus den IIII den dach van den 
onser anno LXI       XXXVI lib par 

[2945_2_1460_8] 

Item noch ghegheven mijnen here ‘t Yper tsijnen hus 
den XIIIIen dach van den onser anno LXI    VII lib I s par 
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 Somme van dese   C XLVIIII lib XII d par 

Item ghegheven mijnen here in van manghelinghe 
van eenen parde den Xen dach van september 
anno LXI       XX lib par 

Item ghesonden mijnen here ‘t Yper tsijnen hus bytraen 
mulen den IXten dach van october anno LXI   LXXVI lib par 

 Somme van dese  IIIXX XVI lib par 

Item betaelt Joos van den Santweghe 
van dat hyderporte vermachen te rade    XLVIII s par 

Item ende omme thout daertoe tebew    XII s par 

[2945_2_1460_9] 

Item ghegheven te Curtrike Jan Lammertijne 
van V ellen lakens te XXXII s delle dat 
mijne heere gaf Kallekin Valken comt    VIII lib par 

Item ende van dat ieghinc te Curtrike om 
Joosfijne ende dat se de moeden met enen 
wilde laten ghaen daer omme vertert    XII s par 

Item ende alssit Josfijnen ‘t Yper brochte van 
III daghen voer mijn kosten     XXXI s par 

Item ende ghegheven den waghenare diese 
X par brochte       VIII s par 

Item betaelt ter Kaechtem van vrauwen 
Katelijnen van Rode jaer ghetyde    XX s par 

Item ende betaelt om Janetten ende omme 
Grietkinne mijns heeren bastarde kinder 
om scoen ende om kousen ende omme Grietkinne 
eene roc ende omme elc eenen hoet ende omme 
rijkorde ende omme huiden ende om beghijnne  
ende om hoeft donker bina desen jare comt    V lib XIII s par 

 Somme van dese  XX lib X s par 

[2945_2_1460_10] 

Item betaelt van de houdenesse van II kindren 
bins dese jare vors waer of dat Janetten 
jaer in ghine pinarte ano LX ende salghe 
dueren tote jare LXI in marte vors ende 
van Grietkinne ghinc haer jaer in te half 
meye ano LXI ende sal ghedueren ter half 
meye anno LXII belopt over er twee kindren buis 
dese vors jaren       XXIIII lib XII s par 

Item in Kachtem van lande dat wulent plach 
toete behoeren Karels van Halwin ende over cant 
es of ghewannen van de rente ende es ghegrukten 
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in den ontfanc die vors es van den ghehelden rente 
ende comt II vaten ende II pinten evenen roeselaar 
mate ende comte metten lossinghe van de jare vors  X s VII d p par 

Item ende van dat mijn heere gaf tlaeste reke 
ninghe van de jare LIX om eenen keerel    VI lib par 

 Somme van dese  XXXI lib II s VII d p par 

[2945_2_1460_11] 

Item betaelt den prijsers van dat sij presen 
te rade de boemen die mijn heere verkochte Joos 
van der Strate over hoerlede moeite    VIII s par 

Item betaelt den orkonden die ic beleedde te 
lude simperlicke over haer leden koster omme 
te besonsen trecher van huwen tiende comt   XVI s par 

Item betaelt telude daert orkonstix 
ghehouden was bij mester Ghiselbrecht 
Kaerel ende Amant van Steelant ende 
mester Lodewic Bidman van de koster van 
der onkenden om de helt comt     XXVIII s par 

Item betaelt van den kompye van der 
orkonscepe dat ic brochte mijnen heere 
‘t Yper comt       X s par 

Item betaelt Gheerart den Smet als 
orkonde die ic dede beleeden te Curtrike 
vor mester Ghiselbrecht Karel ende Amant 
vors als orkonde       IIII s par 

[2945_2_1460_12] 

Item betaelt te Curtrike daert vonnesse 
ghewijst was bij mester Ghiselbrecht Karel 
ende Ammant van Steelant wanten de mis ende 
roequer van troeis van harleeden kosten comt   XX s par 

Item betaelt in Ghuelghem van den lande 
dat toebehorde Matijs den Porter dat 
of ghewonnen es van de rente enen es 
verjart ende es mijnen heere toeghewist 
ende er groet XXc I roede enne of daer 
ontrent ende ghelt jaerlix te renten 
mijnen heere vors VI ras III havot II z pinte 
evenen ende tfierde pints evenen en duelke 
dat ic hebbe ghene kent betaelt in de 
rekeninghe van den jare LIX duelke 
jaer men lost XI s de ras comt     IIII lib XV s X d p par 

Item enen van de zelven lande van Matijs  
den Porter van de jare LX ende van segen de 
parten van IIIIc lants dat of ghewonnen 
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es ende van VIc lants dat of ghewonnen es 
van Jan de Mor ende belopt tesamen XXXXC  

I roede of daer ontrent ende was ghe 
loest tjaer van LX om IX s de ras comt     IIII lib XIII s d p par 

[2945_2_1460_13] 

Item betaelt van twee mudde evene die 
ic ontfinc van huwen rente in Ghuelghem 
die ic verkochte den vrauwe van Lede ende 
negolden met merdan VIII s de ras ende 
staen gherekent in den ontfanc die wes 
es X s de ras comt over drij mudde    XXIIII s par 

 Somme van dese XIII lib XIX s par 

Item betaelt van den rente te doen wijse in 
Ghuelghem van mijns heeren weghe vors van 
de jare LX comt       VI s par 

Item ende van scepenen kosten van Rode van 
den rente te besitten van III daghen comt   XII s par 

Item betaelt om de kueken te rode te 
doen decken ende te ontdecken ende van den 
XV voeten esschin latten te XVIII deden 
vaet om de kueken mede tenen latten comt   XXII s VI d par 

Item ende om XIc lattenaghelen ten te XVI d den 
elc hondert comt      XIIII s VIII d 

[2945_2_1460_14] 

Item betaelt om Ic gluis om de kueken mede 
te decken comt       IX lib XIII s par 

Item van diete voeren van Benarden Roeselare 
te Rode comt       XVI s par 

Item ende van deckene ende van ontdeckene 
ende van ten enen van vanden raede ende van 
dienen over  al comt      III lib par 

Item betaelt om naghels om den tleenen 
stal te rade om de messin om de schoeren 
metenaghelen comt      XII d 

Item ende als van mijnen wedden als balliu 
ende ontfanc van mijnen heere vors comt    XXII lib par 

 Somme van desen loept XXXVIII lib IIII s II d 

Somme van al den uutghevenen comt 
over al  IIIc XXXVII lib XVI s IX d p par 

[2945_2_1460_15] 

Ende den ontfanc bedaect al saet hier boven bliect 
de somme van IIIc  XLIII lib XVI s VII d par 
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Dit bliec dat den onst ontfanc verwast den uutghevenen 
de somme van V lib XIX s IX d p par 

Ende den zelve daghe van den rekeninghe so betaelde mij den 
zelve Karels van Steelant de vors V lib XIX s IX d par aldus so houd ic 
my Gheraert van Coyeghem boven ghenomt compt ende uutbetaelt van den 
vors der jaercare int ourcocepe so hebbic inpne onsecker hier an ghedane 
den IIII ste dach van lammant int jare LXI  
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1462 
[2945_3_1462_1] 

De vierde rekeninghe van Karels van Steelande vanden 
jaer LXII 

 Carle van Steenlant 

  1462 

[2945_3_1462_2] 

Rekeninghe ende bewijs Karels van Steelant 
die hij doet minen heere men Gheeraert van Coeyeghem 
ruddere heere van Haleenes van Rode ende van derhaverye 
ende dat als balliu ende ontfange van de zelven mijnen heere 
van sijnen vors heerschepen van Rode van rente tienden 
ende vervallen ende van den rente der zelven minen heere toebehoren 
tsijne heersche in Ghuelghem ende van zijnen tienden streckende 
in evene ende in leede met aldat der vors heerschepen 
toebehort van allen boeren ende vervallen ghevallen ende in 
kannen sijnde in diuerschen prochyen asloehier naer 
verclarst beghinnen de tselve ontfanc te 
bamesse int jaer XIIIIc LXII ende ghedueren de tote 
medewinter anno LXIII 

 Ontfanc 

Eerst in Ghuelghem de rente gheheeten de rente 
van Scardau XX mudde ende VI havot evenen 
Curtricmate daer of ghelevert mijnen heere 
van Yseghem XLIX ras evenen dus bluft XVI mudde 
ende II havot daer of gheloest elke ras int 
vors jaer omme VI s pars comt tsamen     LVII lib XVs pars 

[2945_3_1462_3] 

Item ontfanc onder tselve heerschip vors in 
penninc renten        VI s II d par 

Item ontfanc onder tselven heerschip vors van eenen 
koepe van eenen leene ende van enden behusden 
steede die toebehort Qlaeis van der Male 
ende zijnen kindren ende ghelt al in eenen koep 
X lib groeten van of dat leen was ghe 
preesen VI lib groeten daer of den Xten penninc 
comt         VII lib IIII s par 

Ende de behusde steede was ghepresen om IIII 
penge of comt den orlof te XV s elc pant gecomt   III lib par 

Item ontfanc van doetkoepe van Qlaeis van  
der Male wijne sal XXXc eernen comt 
X ras evenen ende die gheloest om VI s de 
ras comt        III lib par 
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Item ontfaen van orlove van XXXc lants 
dat Qlaeis van der Male ende sijn kindren 
inkochten lessin van den meste ende ghaelt over 
al IX lib par comt den orlof      XI s IIII d par 

 Somme van desen  LXXI lib XVI s VI d par  

[2945_3_1462_4] 

Item ontfaen van den tienden in Cuerne ende in Lede 
mijnen heere toebehoerende van den jaere vors 
comt         XXX lib par 

Item ontfaen van de tiende in Oukene van den jare 
vors comt        XXVIII lib par 

 Somme van desen  LVIII lib par 

Item ontfaen in Oukene onder tselve heerschip 
van Rode vors van den zelve Jan vors in 
XVIII ras ende II pinten evene Curtric 
mate die gheloest int zelve jaer vors 
om VI s VI d de ras comt      C III lib VII s IX d p par 

Item ontfaen onder tselve heerschip in Kaechtem 
in Hoechlede ende in ander diversche parochijen 
XXI ras I z pinte evene die gheloest 
int jaer vors om V s de ras comt      XVII lib XV s V d par 

[2945_3_1462_5] 

Item ontfaen onder tselve heerschip XII capoenen 
te renten ende die geloest om V s den capon 
int jaer vors comt       III lib par 

Item ontfanc onder tselve heerschip III penninc 
renten van den jare vors comt      VII lib IX d p par 

 Somme van desen  C XXXI lib IIII s p p 

 Somme van alden ontfanghe comt 
 over al   CC LXI lib VI d par 

Dit gheven jeghen den ontfanc 
de vors es 

[2945_3_1462_6] 

Item ende van dat myne min heere tochten bleefe terlaesten 
rekeninghe van dese comt      IX lib III s I d p 

Item ende van dat ic het terekene terlaesten 
rekeninghe vor dese van XVI ellen wits lakens 
te IX s delle comt       VII lib IIII s par 

Ende van dat tegenden ‘t Yper comt     IIII s 
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Item ende van dat ic achter het tlaest reke 
ninghe vor dese te doen wusen de rente 
in Ghuelghem comt       VI s 

Item ende van dat ic achter het te rekenen 
terlaesten rekeninghe vor dese tebesitte de 
rente van Rode van schepenen koster van 
III daghen te IIII s sdaechs comt      XII s 

Item ende van den jare LX ende LXI te doen 
farenteren ende van den conijnen te draghen 
‘t Yper elke sjaers comt over al      XXVIII s 

 [2945_3_1462_7] 

Item ende van den commen desen der ‘t Yper 
de II jaere comt elke sjaers IIII s 
comt onder II jare       VIII s 

Item betaelt om I half dousijne 
pertrisen comt        XXIIII s 

Ende van die te senden ‘t Yper comt     IIII s 

Item betaelt om XII ellen vorlaekens 
die ic kochte Pypinant vanden den 
ghelde dat mijnen heere my ghaefcoten     XVI s 

Item ghegheven mijnen heere vors ‘t Yper 
tsijnen hus den XXVIter daech van den meye 
anno LXIII comt        XLVII lib par 

 Somme van desen  LXIX lib I s I d par 

[2945_3_1462_8] 

Item betaelt om IIC ende XXV gluye 
die up de sale te Rode ghedeet sijn 
ende koste elc C VII lib XVI s comt     XVII lib XI s par 

Item ende dat gluye te decken up die 
sale te Rode comt       IIII lib X s par 

Item ende van teen ende van vande raeden 
upt tvors hus mete decken comt     XX s 

Item Jan van den Cappelle van den deaken 
tedienen comt        XXXVI s 

Item betaelt om IC lattenaghelen 
om celatten an die cleer veinsten kins 
ant vors hus van Rode comt      XVI d 

Item van dat mijn heere verterde te 
mijnen hus den XXVIIIten dach van den hoeye 
mant ander LXIII comt int sinen 
panden         XLVI s par 
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Item ende van liefkaepe van Hannekin 
van Ghistel van I vieren deel wijns     II s VI d 

 Somme van dese  XXVII lib VI s X d par 

[2945_3_1462_9] 

Item ende om naghelen om de weeghen te Rode 
metenknaben comt       IIII s 

Item ende om vast om de weeghen mete 
staeken comt        IIII s 

Item ende omme XV voeten staeken om 
de weeghen te Rode mede tenen 
maken te XVI d den voet comt      XX s 

Item betaelt Gilles den Nobel van V 
boemen te vellen comt       X s 

Item betaelt Hein Keetel van den 
mote te Rode ter innere van den 
vromen ende van den haute comt     IX s VI d 

Item betaelt van VI mudde kalp 
te XXXII s tmudde comt       IX lib XII s 

Item den XIIIIten dach van october anno LXIII 
verterden de waghenaers met hueren 
perden den die mijns heeren graen brochten 
te mijnen hus comt       III lib IIII s par 

[2945_3_1462_10] 

Item betaelt voer dewaghenaers die 
mijns heeren ghoet brochten van up eest 
wart te paschendale vanhare kosten toten     XIX s 
ende van mijnen paerde comt      XII d 

Item betaelt te Roeselare van den kausue 
ende den IIII waghens ende van I stop biers 
dat sij dronken comt       XXII d 

Item betaelt van II ghesellen die metten 
waghenen ghinghs comt      XVI s 

Item betaelt Joos Nauwint ende hem 
vanden den broeke van dat sij ghesaecht 
hebben te Rode cest van VC XXX voeten 
planber te X s elc C comt      LIII s par 

Item de zelve LVIIIc ende LX voeten tlof 
tlof werp te VI s c comt       XVII lib XI s VI d par 

Item de zelve IIIIc LXVII voeten eekins 
berts te IX s c comt       XLII s par 

 Somme van dese   XXXIX lib VII s X d par 



125 

[2945_3_1462_11] 

Item betaelt vor pieret des liens den lesten 
avent dat hy te Rode was van broede van 
biere van haringhe van boteren ende van mostarde 
comt over al        II s II d par 

Item betaelt Joos van de Capelle van bi de 
ghendat hij hielp plaesteren ende staken 
ter IIII s sdaechs comt       XXIIII s 

Item betaelt van dat mijn heere at te 
Rode ende pieret sijn cnapen ende icke 
van broede XII d ende van II stoepen dobbels 
biers II s ende I pint boteren XVI d ende van 
II scelvisschen III d ende van eenen carper ende 
van mostarde comt       VII s VI d 

Item ghesonden Pieret des viens te Rode 
in sticken bluschs ende I stoep dobbel biers 
comt         IIII s 

Item betaelt van de Waghenaers die mijns 
heeren ghoet haelar ‘t Yper de eerste reise 
van haer kosten te passchendale comt     VIII s 

[2945_3_1462_12] 

Item dezelve Waghenaers te Roeselare 
van den kansije ende van I stoep biers comt    XVIII d 

Item de zelve te Rode men tghoet ont 
laet van broede XII d ende van boters XLI d toten   II s IIII d 

Item ende van in ghesellen die metten waghens 
ghinghen de II de rerse deken VIII s comt    XVI s 

Item betaelt van IIc veinster Yseghem te XVIIII d 
par comt        III s 

Item betaelt II ghesellen die metten 
laesten waghens camen van Yper comt     XVI s 

Item betaelt eenen decken die dect te 
upt Wautkin IIII daghen te V schelen 
sdaesches comt        XX s 

Item ghesonden mijnen heere van sente 
Simoen ende sen juden dach in vissche     IIII s 

[2945_3_1462_13] 

Item ghesonden te mijns heeren up sente Simoen 
ende sen juden dach in vissche ende in haringhe 
ende in eyeren comt       VIII s VI d 

Item ende I stoep rijnchs most comt     VII s 
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Item ende up den zelven dach als ont 
fangher van Haleenes daer was noch 
I stoep rinchs most comt      VII s 

Item ende saterdachs boet alderhelendach 
van vissche comt       III s VI d 

Item ende om I stoep rincht most comt     VIII s 

Item ende om I let weerins weschs     VIII s 

Item beveelt Kaerels Hornart van 
XXXII voeten se latter te maken te VI d 
den voet comt        XVI s 

Item ende I stoep most up alderheleghen 
dach comt        VII s 

 IIII somme van desen  VIII lib XI s VI d par 

[2945_3_1462_14] 

Item van II vaten souts om sin vleschs 
mete souten er X s tvat comt      XX s 

Item betaelt van den roete te 
weghen van den III coeyen comt     X d 

Item ghehouden mins heeren perden 
van hoeije XIX daghen te XVIIII d elc 
pert comt over al       III lib 

Item ende van zijnen baeikin van III daghen 
daer te varen comt       IIII s VI d 

Item ende van cernonlets kosten van XXV 
daghen te II s sdachs comt      I s 

Item ghesonden mijnen heere up sente martins 
dach II schelvissche ende I cabelljau comt    III s VI d 

Item betaelt den kerke van Kaechtem van XXiii stemen 
die mijn heere van haer hebben sonde comt    XXVII lib XVIII s par 

[2945_3_1462_15] 

Item betaelt Pieter van den Broese van 
IIIIl latte persen comt       XXXIII s 

Item betaelt om III ras aerweten 
te XI s de ras comt       XXXIII s 

Item ende van die te bringhen te Roeselare    IIII s VI d 

Item betaelt om mins heeren sadel te  
vermaden ende sijnen breidel ende sijn trappen    IIII s 

Item ende om I stoep ruis wijns comt     VIIII s 
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Item ende om I schelvisch als mester tomas 
te rode was comt       XVIII d 

Item ende van dat mins heere perden stonden 
te mijnen hus teghesse XXXI daghen te 
XVIII d elc paert sdaechs comt      IIII lib XIIII s VI d par 

 Somme van desen  XLIII lib XV s III d par 

[2945_3_1462_16] 

Item van eernouleten kosten van dat hij de 
perden verwerde XXI daghen te II sdaechs 
comt         XLII s 

Item betaelt Karels Hornaert van XXXIIII  
vaeten staken te maken er VI den voet comt    XVII s 

Item ende om naghelen om der car de waghen     VI d 

Item betaelt Joos van den Santweghe 
van sijnen werken te Rode comt     V lib II s 

Item betaelt ghoesin den tendman 
van XXVI daghen er VI s sdachs toten     VII lib XLII s par 

Item den zelve noch XX daghen te 
V s sdaechs comt       V lib par 

Item ant hus te Rode ende an de brugghe 
IIIc naghels van in miten stic comt     XVIII s 

Item ende IIIc solderijsers te III s c comt     IX s 

[2945_3_1462_17] 

Er van IIII grendelen metten crammen     VIII s 

Item I clinke meten cramme      XVIII d 

Item betaelt om I hanghewein 
van XIII lib weghende comt      XIII s 

Item Ic naghelen van       II s 

Item IIIIc lattenaghelen comt      V s 

Item noch IIc latysers comt      II s VI d 

Item van drye XXV naghelen van 
IIII s c comt        III s 

Item ende noch dye naghelen van 
van III s c comt        II s III d 

Item ende c naghele van      II s 

Item ende van haken ende van crammen 
om de koetschen me tesluten comt     XVI d 

 Somme van desen  XXIIII lib V s I d par 
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[2945_3_1462_18] 

Item betaelt Hannekin Moens van VII 
daghen van dat hij plaesterde te V s sdachs 
comt         XXXV s 

Item de zelve noch IX daghe te IIII s VI d 
sdachs comt        XL s VI d 

Item betaelt toerin anraet van VIII z 
daghen te III s VI d sdachs van dat 
hij hielp plaesteren ende staken comt     XXXVIII s III d 

Item met sijnen megheselle val XXII daghen 
van dat hij metste te Rode er VIII s sdaechs 
comt         VIII lib XVI s par 

Item ende van sijnen cnape van XIII daghen 
te V s sdachs comt       III lib V s par 

Item betaelt voegen van den steene 
van XV daghen te IIII s sdachs toen     III lib par 

Item betaelt Jan van de Cappelle van den 
huse tebaghen te Rode banen en beneden 
ende de weulliche de hut te draghen     XIII s 

[2945_3_1462_19] 

Item betaelt van der rente te doen wijsen 
in Ghuelghem van den jare vors comt     VI s 

Item ghelevert mijnen heere vors XII ras 
evene om sijn perde als sij stom 
der te mijne hus van die gherekent 
staet in den ontfanc al voeren te VI s 
de ras comt mits den halen van Ghue 
lghem         III lib XVIII s par 

Item betaelt schepenen van Rode van den 
rente te besitten van III daghen comt     XII s 

Item betaelt Gilles de Nobel baeve 
hoemen te vellen comt       X s 

Item betaelt Joos van Meukerke als 
taelman van dat hij met my crat te 
Yseghem ieghen de kindren van maeyen sforten 
als sij dient horve tewetten hadden om 
ten curomme van demesch die of ghewonnen 
stont ende was ofgheleit bij mijn heeren 
van den rade den II daghen dat hymet my 
was tYseghem comt       XXII s 

[2945_3_1462_20] 
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Item van dat mijn heere vertert huuse te 
mijnen hus bij waersen alsoe dese dulle 
van dien meinscoen mate comt      IX lib V s par 

 Somme van desen XXXVI lib XIX s IX d par 

Item betaelt van vrau Katelijnen van Rode 
jaer ghetijde comt van desen jare vors      XX s 

Item betaelt om Janette ende Grietekin mins 
heeren bastaerde dochteren van dat buten te 
keninghe bleef van den jare LXI van III zellen 
brun lakens om elken eenen rot ende kosten 
XVI s delle comt        LVI s par 

Item ende om vaerlaken ende om luwaet om 
beede de roep comt       XXVII s 

Item ende van dietemaken comt     VIII s 

Item betaelt om Grietkine mins heeren 
dochter bastaert van II ellen lakens te 
XIX s delle van desen jare vors comt     XXXVIII s 

[2945_3_1462_21] 

Item van lijwade om in den roc te stellen 
comt         III s 

Item ende van der roc te maken comt     V s 

Item ende omme tselve kint VIII desen jare 
van stoen ende van kansen ende van huyden 
ende van beghinen ende van patijnen ende van 
rijsnoert ende anders comt      XXXVI s 

Item betaelt van tselve kint van sijnen 
kosten van desen jare vors wanof 
tjaer in ghint te half meye anno 
LXIII ende sal ghedueren tote half 
meye anno LXIIII com over tjaer vors     XII lib XII s 

Item betaelt om Ic bonten om betstroe 
in mijns heeren bedden comt      XXXII s 

Item ende van XXV vondel aenwestsroes 
om te legghen onder mijns heeren bedden    VI s 

 Somme van desen  XXIIII lib IIII s par 

[2945_3_1462_22] 

Item betaelt Pieter de Koene van dat hij 
den rente vont ghemact heeft ende ghe 
holpen scheeeden comt V lib par van den we 
lken de laten van Oukene hebben betaelt 
deen heelt in mijn heere dandenheelt 
comt over sijn deel       I s 
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Item betaelt schepenen van Rode van 
haren kosten als ic de oenst warede 
hilt van desen jare vors comt      XXIIII s 

Item ende van min der moeyte van eer mijn 
heere tus kam om te vervaren de 
werckeden van als wies hem heden 
ghevrat ende van dat ic reet te 
Curtrike om er koepen tkalc ende 
van dat ic hebbe ghewest ‘t Yper terkause 
van die van Oukene al min heere wel wet 
daer of de gheliefte van mijnen heere 
vors         

[2945_3_1462_23] 

Item ende van mijnen wedden als balliu 
ende ontfanghen van mijnen heere vors     XXII lib par 

 Somme van desen      XXV lib XIIII s par 

Somme van al den uutgheven over 
al van den jare vors comt      CC IIIIxx XIX lib V s V d par 

Item ende ic Karels van Steelant ben schuldich 
ten kause van Jan de Snaeye als pachten van den hove 
van Rode van eenen deel van den pachte van den jare 
LXII de somme van       XXXIIII lib par 

Dus blict dat duutgheven unwast die ontfanc 
ende de XXXIIII lib par die ic mijnen heere vors tachten 
was terbause van zijnen pachten al soegier van ghe 
screven staet den somme van IIII lib IIII s XI d par 

[2945_3_1462_24] 

Aldus gherekent ende ghepasseet bruuynen heere ounghenonnet 
ende sal in mijnen eesterekeninghe paeiment sijn de IIII lib IIII s XI d 
die dat gheven anwast die comme sal in onkonschepe 
van mijnen hant teekenhier an gheseelt den Xten dach 
in meye anno LXIIII Drunghien 

[2945_3_1462_25] 

Hand dat ghecocht was Ic ghedsennen 
de wroede ende Michiel de pape grot V linen LX scachten 
comt in rente II vaten en een sytels eenen 
ende in peninc rente III d  

De insch staet in den requestere groet 
II ghemeten ende een haelf ende VI stachten 
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1463 
[2945_4_1463_1] 

Rekeninghe van Karels van Steelande van den jare 
van LXIII ende es den V ste rekeninghe 

  Carle van Steenlant 

   1463 

[2945_4_1463_2] 

Rekeninghe ende bewijs Kaerles van Steelant 
die hij doet mijnen heere mer Gheerart van Coeyeghem 
heere van Haleenes van Rode ende van derhaverie ende 
dat als balliu ende ontfangere van dezelven mijnen heere 
van zijnen vors heersche van Rode van renten tienden 
ende vervallen ende van de renten behoerende tzijnen 
heerschepe in Ghuelghem ende van sijnen tienden de zelven 
mijnen heere toebehoerende in Cuerne ende in Leede 
met al dat den vors heerschepe toebehoert van 
allen boeten ende vervalllen gevallen en in komen 
sijnde in deversche prochijen alsoe hiernaer 
verclaerst leghennende tzelve otnfanc te mede 
winter int jaer XIIIIc LXIII ende gheduerende 
tote mede wintere int jaer XIIIIc ende LXIIII 

 Ontfanc 

Eerst in Ghuelghem de rente gheheerten de rente 
van Scardau XX mudden ende VI havot evenen 
Curtric mate dienog ghelevert mijnen heere 
van Yseghem XLXIX ras evenen dus blijfter XVI mudden 
ende II havot doet ofgheloest elke ras om 
V s VI d ras comt tsamen      LII lib XVIII s IX d par 

[2945_4_1463_3] 

Item onder tselve heerschip in penninc renten    VI s II d par 

  Somme van dese LIII lib IIII s XI d par 

Item ontfaen den tienden streckende in Kuerne 
ende in Leede van den jare vors      XXX lib 

Item ende van den tienden in Oukene van den 
jare vors        XXVIII lib par 

  Somme van dese  LVIII lib par 

Item ontfaen in Oukene onder theerschip van 
Rode vors van den zelven jare vors IIIc 
XVIII ras II havot II pinten evenen 
Curtric mate diegheloest int tselve jaer 
vors om VI s elke ras comt      XCV lib XI s IX d 

[2945_4_1463_4] 
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Item ontfaen onder tselve heerschip in Kaechtem 
in Hoechleede ende in anderen prochijen 
LXXI ras I z pint evenen die gheloest  
int jaer vors om V s daerof comt      XVII lib XV s V d par 

Item ontfaen onder tselve heerschip XII capoenen 
te renten ende diegheloest van den jare vors 
om V s den capoenen comt      III lib par 

Item ontfaen onder tselven heerschip in penninc 
renten van den jare vors comt      VII lib IX d p par 

  Somme van dese CXXIII lib VII s XI d p par 

Item ontfaen van eenen relieve van eenen 
leene daerhute dat meester Joos Verstaarf 
onder relief ende kaemerlinc ghelt comt    XI lib par 

[2945_4_1463_5] 

Item ontfaen van Qlaeis van der Strate van eender boete 
die hij vervuerde van dat hij ghementeneert 
hadde ghestelt lant om de rente die ghe 
compeseert bumunen heere comt     XX s par 

Item ontfaen van feinsin van den penge van 
enden boete van III lib par daer in dat hij 
ghewijst was om dat hijnet en 
kan te sijnen wetteliken daghe ende 
van dat icken haddete wette om dat 
gij trat ’t Yseghem ten orkonschepe 
sonden een leene ende dit ghecompesert 
bij mijnen vors comt       III lib par 

  Somme van dese  XV lib 

 Somme van alden ontfanghe comt 
 van den jare vors CC XLIX lib XII s X d p par 

[2945_4_1463_6] 

Uutghevenen jeghen den ontfanc die vors es 
van den jare vors 

 Uutgheven 

Item eest van dereenene die min heere ontfaen heeft van sijnen laten 
van Oukene die al voeren gherkent es in den onfanc 

Eerst an Lauwers van der Strate XVIII ras 
den del ende vite pints 
evenen te VI s der as comt      V lib VIII s IIII d par 

Item ende van Joos de Deve X ras II havot 
I z pinte ende terde pints evenen te VI s  
de ras comt        III lib III s VIII d p par 
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Item ende van Kaetelijne dewe Wauter Egel 
ghelins III ras II pinten ende XXIIIIte pints 
evenen comt       XVIII s IX d p par 

Item ende van Lauwers Winne II havot 
II pinten ende VIIIte pints evenen comt    III s V d par 

Item ende van Jan van den Hulle XXVI ras te 
VI s de ras comt       VII lib XVI s par 

[2945_4_1463_7] 

Item ende van Pieter Vinken X ras II havot ende III pinten 
te VI s de ras comt      III lib IIII s I d p par 

Item ende van Wouter Winne V ras comt   XXX s par 

Item ende van dewe Zeeghers van Wildemeschs 
V havot I z pinte comt      VIII s p p par 

Item ende van Pieter de Joncheere XVI ras III havot 
te VI s de ras comt      V lib VI d par 

Item ende van Joos Storme VII ras II havot 
te VI de ras comt      XLV s par 

Item ende van Willem de Borgrave IIII ras 
II havot te VI s de ras comt     XXVII s par 

Item van Joos van Lunvrout VIII ras I havot 
VII pints evenen te VI s de ras comt    XLIX s VII d par 

Item ontfaen van dienst harne X ras III havot 
I pinten evenen mitn III havot die sijn paerde 
aten als hij minen heere haelde t Yper comt   III lib IIII s X d par 

[2945_4_1463_8] 

Item ontfaen van Jacop de Groene V ras 
evenen in Oukene die ghelevert Jan de 
Straeye te VI s de ras comt     XXX s par 

Item ende van Willem van Lunvrout 
III ras ende terde ende XX pints evenen 
te VI s de ras comt      XVIII s I d p per par 

Item ende van Jan Spijkint II ras II havot 
turer de ende VIte pints evnen te VI s de 
ras comt       XV s II d per par 

Item ende van dienit de Joncheere II ras 
I havot II z pinten ende XLVIIIte pinten evenen 
te VI s de ras comt      XIIII s V d p par 

Item ende Roegier de Joncheere VII ras III havot 
I pinte evenen comt te VI s de ras    XLVI s X d p par 

Item ende van Jans van der Bussche kinder II ras 
III havot I pinte evenen te VI s de ras comt   XLI s X d p par 
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[2945_4_1463_9] 

Item ende van Jan de Joncheere XI ras I pinte ende 
terde pints evenen te VI s de ras comt     III lib VI s VI d par 

Item ende van Joos Winnen II havot III pinten 
terde ende Vte pints evenen te VI s de ras 
comt         VII s II d p par 

Item ende van Michhiel de Hont ende van Roegier 
Sijmoen ende van Jan Tuerloet van elken III 
havot evenen van dat sij hael den mijn sheeren 
ghoet t Yper comt II ras I havot te VI s de 
ras comt        XIII s VI d par 

  I Somme van dese  LIII lib II s par 

Item dit es deven in Kaechtem die mijn heere 
ontfaen heeft van de jare vors in minderinghe 
van den ontfanghe vors 

[2945_4_1463_10] 

Item ende van my Kaerel III ras I havot te 
V s de ras comt        XXI s III d par 

Item ende van derwe paes van gheelwe V ras 
II havot evenen te V s de ras comt     XXVII s VI d par 

Item ende van Loer van Gheelwe VI ras III havot 
te V s ce raes comt       XXXIII s IX d par 

Item ende van Gheeraert van de Woestijne III ras 
up mijn sheeren graendre ende van de zelven 
an Jan de Fraeye V ras comt te V s 
de ras         XL s par 

Item ene van de weeduwe Daneels van 
Keessebelc II ras III havot te V s de 
ras comt        XIII s IX d par 

Item ende van Kestiaen van Aelmeschs VI 
havot I pente evenen te V s de ras comt     VII s IX d d p par 

  II Somme van dese  VII lib VII s VI d par 

[2945_4_1463_11] 

Item omme I tunne haerinx om mijnen heere vors comt   VI lib par 

Ende van die te bringhe van Yper comt     VI s  

Item ende van mijns heeren groetestoens oelappen   IIII s 

Item ghekocht te Yper mart anno LXIII om mijnen 
heere vors III lib amandelen te III s pont comt    IX s 

Item ende II lib rijs comt      V s 

Item ende I onse saffraens comt     XIIII s 
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Item geleent mijnen here om I caerperwijs 
te meeseghen den II den dach van marte    VIII s 

Item ende om I pladijs       III s 

Item ghegheven mijnen vors te sijnen hus de 
XXIIIte dach van aprulle       XII lib par 

Item ende van I tunnen dobbelbiers dient 
sont te Rijsel comt mits de voeren ende de 
tunne comt        XLVIII s 

Item ende noch I tunne die mijn heere daer 
zelve sont comt metten tunne      XLII s 

Item betaelt om I mortier te wisselen 
te Brughe in de brugghemart comt     III s 

[2945_4_1463_12] 

Item ghedreghen up den aseinsperoens avent 
re Rode de I pladijs koste      II s 

Item ende betaelt om I lut weerins blechs 
boven dat mij eernoulet ghaef comt     IIs VI d par 

Item ghegheven Wouter Gilloen ter kause van een 
leenkin dat mijn heere van hen (?) heeft comt    XII lib par 

Item ghekocht in de asennissperoens maert 
om mijn heere XVI ellen lakens om sijn 
lieden meede te cleedn te XX s delle comt    XVI lib par 

Item ghegheven mijnen heere up den asenisperoens 
avent om sijn plaesteraers mete betaelen    XL s 

Item betaelt om tlaken te bringhen van Yper 
ende van eenen koker met bijlen ende I wijndaer   II s 

Item ende van dat ic reet te Wervijke om te 
spreken met Wouter Gilloen ende van daer te  
Pieters van rabeke ende van daer t Yper om 
mijn heeren laken te koepen van mijnen koster    XXXII s par 

  III somme van dese LVII lib VI d par 

[2945_4_1463_13] 

Item betaelt den bode die de bulken brochte 
om dat mijnen heere messe sonder daer doet in 
sijn hus comt        XX s 

Item gheweest met Roegier van der Meschs 
te Rabeke daer omme gheweest II daghe 
comt         XXXII s par 

Item betaelt te paesschen om I lam comt    XXI s 
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Item gheegheven mijnen heere in ghelde den 
XVIIten dach in Hoeimant anno LXIIII comt    XII lib par 

Item ghebocht ter Torout mart om mijn 
heere XVI ellen voerlakens te VIII s delle 
comt         VI lib VIII s par 

Item ghgheven mijnen heere 
in ghelde den XXIXten dach van den hoeymant 
anno LXIIII comt       XII lib par 

Item ende van dat mij min heere cochten bleef 
ter laesten rekeninghe vor dese comt     IIII lib IIII s XI d par 

[2945_4_1463_14] 

Item ende van VC faghoeten die mijn heere van mij 
hadden in den buschs te Rode te XX s elc C comt   V lib par 

Item ende Xc busschen te X s elc C comt     V lib par 

Item ende van eenen graeuwen perderkin dat 
mijnen heere Seegher mij kochte comt     XIII lib VIII s par 

Item ende van den planscoene dat bleven es 
staende int busch comt       XX s  

Item betaelt om III ellen lakens om Boukin 
mijn sone dat mijn heere hem gaf om een 
keerel comt        III lib 

Item betaelt van ten kosten van mijn heere was 
te Ghent deese reijse jeghen de pachter 
van meeseghen comt       IIII lib 

  III somme van dese  LXX lib XIII s XI d par 

[2945_4_1463_15] 

Item betaelt te daghe van dat mijn heere hadde 
verghaert de kostumiers van den kastelrije om 
met hemlieden anijs te hebben van sijnen ghe 
dinghe jege den pachten van meesghen ende 
tanden braghen de kueren van dat mijn heere 
verterde comt        XX s 

Item ende gheweest te Ghent om te spreken 
met Roeger den Mol ende met meester Felix 
Venis oomme over te draghen de de pasijsije van 
de costumiers die mijn heere ghehoert had 
de daer omme gheweest II daghen comt    XXXII s 

Item betaelt de II de reijse dat mijn heere 
was te Ghen van ter kosen comt     LV s 

Item ende noch ten derden reijse dat minen heere 
te Ghent was noch huteghleent comt     VIII s VI d  
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Item betaelt eenen bode die eenen brief 
brochte van Ghent van meester Willem de 
Wale comt        VI s 

[2945_4_1463_16] 

Item ende van in vetten koeye die mijn heere 
jeghen mij heeft ghedaen koepen comt     XXXVI lib par 

Item ende van si mijns heeren laeibin van 
XI weeken de kosten van dat ghestaen 
heeft te minen hus te IIII s sdachs comt     XIII lib VIII s par 

Item ende van den bierkerf comt XXXIII 
tunnen te XLIII s de tunne ende daer 
of ghetrocken in tunnen ende dus blijfter 
XXXI tunnen ende comt       XXVII lib XLIII s 

  V Somme van dese IIIIxx II lib IX s VI d par 

[2945_4_1463_17] 

Item ende van eenen betaelt sinnen dat mijn heere van 
mij kochte comt       IIII lib IIII s par 

Item ende van Grietkinne mijns heere bastaerde dochtere 
van hare kosten van eenen jare waenof tjaer in kam 
te haelf meye int jaer LXIIII ende sal ghedueren 
tote haelf meye anno LXV com toner de kosten    XII lib XII s 

Item betaelt omme tselve kint van sinnen laesten 
rekeninghe van stoens van kousen ende van 
lunnade ende patijnen ende dat den malen van 
eenen not naer dinhouden van eenen brieve 
kin dat in de rekeninghe steet comt     XLVII s VI d par 

Item betaelt van den renten te doen wijsen 
in Ghuelghem van de jare vors comt     VI s 

Item betaelt van mijns heeren renten te doen 
wijsen ende te besitten van III wettelijken da 
ghen van scheepenten kosten onder Rode comt    XII s 

Item ende van den solden te danintuirloets II ras evenen  XI s 

Item ende van minen wedden als balliu ende 
ontfangher van den jare vors comt    XXII lib par 

 VI somme van dese XLII lib XII s VI d par 

[2945_4_1463_18] 

Somme van alden hutgeheven over al 
van den jare vors comt  IIIc XIII lib V s XI d par 

Item ende den ontfanc comt van den 
jare vors over al  IIc XLIX lib XII s X d p par 
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Dus blijct dat duutgheven verwast 
de ontfanc die vors es de somme van LXIII lib XIII s par 

Ende sullen mij paeiment sijn in pijn eeste rekeninghe 
die mij Kaerel doet sal in orkonschepe van mijnen  
hantteeken hier an ghestelc den XII te dach in lanmaten 
anno LXIIII 
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1464 
[2945_5_1464_1] 

De VI sten rekeninghe van Karels van Stelant van de jare 
van LXIIII Carle van Steenlant 

  1464 

[2945_5_1464_2] 

Rekeninghe ende bewijs Karels van Steelant die hij doet 
minen heere mer Gheeraert van Coeyeghem ridder heere van 
Haleenes van Roode ende vander haverye ende dat als bailliu ende 
ontfanghere vanden zelven minen heere van zinen voors heerscepe 
van Rode van renten tienden ende vervallen den vander renten 
de zelve minen heere toebehoorende streckende in Ghueleghem 
gheeten de rente van Scardau ende van zijnder tiende 
streckende in Kuerne ende in Lede met al dat den voors 
heerscepen toe behoort van allen boeten ende vervallen ghevallen 
ende in commen zijnde in deversche prochijen al zo hier naer 
verclaerst beginnende tzelve ontfanc te medewintere 
int jaer XIIIIc LXIIII ende gheduerende tote medewintere int 
jaer XIIIIc ende LXV. 

  Ontfanc 

Item van eenen relieve van eenen leene ligghenen inde 
prochije van Ghueleghem dat men hout van mijnen 
heere van zijnder vierschare voors dat toebehoorde 
Claeys vanden Male ende licht ter bester vrome ende 
comt over de veste vrome      III lib par 

Item ende van camerlinc ghelde vanden leene vors   XX s par 

  Ontfanc 

[2945_5_1464_3] 

Eerst in Ghueleghem de rente gheheeten de rente van 
Scardau XX mudden ende VI havot evenen Curtric 
mate daer of ghelevert mijnen heere van Yseghem 
XLIX ras dus blijster XVI mudden ende II havot 
daer gheloest elke ras X s comt tsamen     XCVI lib V s par 

Ontfaen vanden aeldinghe van Joos vanden Ackere 
van doet coept vanden voors jare VIII ras evenen te  
X s de ras comt        IIII lib paris 

Item onder tselve heerscip in penninc renten comt   VI s II d  

  Eerste Somme   C IIII lib XI s II d par 

Item ontfaen vander tiende streckende in Kuerne ende in Lede 
vanden jare vors comt       XXX lib paris 

Item ende vander tiende in Oukene vanden jare voors   XXVI lib par 

  De tweeste somme LVI lib par 
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Item ontfaen in Ouken onder theerschipvan Roode voors vandn 
zelven jare voors IIIc XVIII ras II havot II pinten evenen 
Curtric mate die gheloest int tselve jare voors om X s 
de ras comt        C LIX lib VI s III d par 

[2945_5_1464_4] 

Item ontfaen onder tselve heerscip in Kaechtem in Hoghelede ende 
in Ouken prochijen LXXI ras I z pinte evenen dit gehloest 
om VIII s de ras vanden jare voors comt     XXVIII lib VIII s IX d par 

Item ontfaen onder tselve heerschip XII capoenen te renten ende 
die gheloest om V s den capoen vanden jare vors comt   III lib paris 

Item ontfaen onder tselve heerscip in penninc renten vanden 
jare vors comt        VII lib IX d p par 

  De derde somme  C IIIIxx XVII lib XV s IX d p par 

 Somme van alden ontfanghe comt over al IIIc LVIII lib VII s par 

Uutgheven jegen den ontfanc die boors es vanden jare vors 

[2945_5_1464_5] 

  Uutgheven 

Item ghelevert mijnen heere voors up zijnen gaener van 
die van Ouken vanden jare voors XI mudden ende in ras 
evenen te X s de ras naer de lossinghe vanden jare 
voors comt        LXVII lib X s par 

Item ende van de van Kaechtem up den zelven 
grander voors ende vanden jare voors XV ras ende 
II havot die gheloest int jaer voors om VIII s de  
ras comt        VI lib IIII s par 

  I somme van dese LXXIII lib XIIII s par 

[2945_5_1464_6] 

Item betaelt mijnen heere up de jaerschart van LXIIII boven dat hier 
naer ghescreven staet 

Item om I sticke wijns dat ic brochte te Rijsel bijden prochiepape 
van sinte Pieters comt den eersten coep vrij ghuldenen cronen 
elcke van XLIX s loopt XIX lib XII s ende vanden wijn te laden 
comt IIII s ende van bringhen te Roessellare XVI s ende van 
Roesselare te Roode comt IIII s comt over al    XX lib XLI s 

Item betaelt Joos Truuden van zijnen Ruune die mijn heere hadde XXV lib IIII s par 

Item om I pladijs up alder cumsen dach avent    XIIII d 

Item betaelt om Gritkin mijns heeren bastaerde dochtere III ellen 
bruunslakens om eenen keetel te XVIII s delle comt   II lib XIIII s 

Ende noch om eenen roc II z lib XVI s delle comt    XL s par 
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Item om de voeringhe vanden keetel ende den roc ende vanden 
lijnwade ende van maken       XXXIIII s par 

Item van II vette coeyen       XXVIII lib XVI s par 

Item betaelt Jan de Fraeye van IIc z houts te halen int hof te Rode comt  X s 
ende vanden houte te makene comt      XVII s VI d par 

Dat commen te van Jan van Aelmersch vander koffiskaesije 
betaelt minen heere vanden jare  LXIII 

Item tvert dat Joos Vanwijnc ghezaecht heeft te Roode 
loopt over al XLVc ende LII voeten ende ic Karel hebbe hiers up 
betaelt boven dat mijn heere betaelt heeft loept    VI lib V s par 

Item ende betaelt Willem van Meeseghem van zinen houte dat 
mijn heere hadde loopt        LIII s par 

Item ende van I pladijs up den XIIIten dach in meye anno LXV   XII d 

Item up den XVIten dach in meye I pladijs     XII d 

Item up den XXVIIten dach in meye I pladijs     XII d 

Item ontfaen van Joos Nauwinc up den XXVIIten dach in meye 
up den cleentu vinier VIIIc LII voeten clofwercx te V s elc 
hondert comt         XLII s VI d par 

Item betaelt van vrauwe Agnes van Roode jaerghetide vanden 
jare voors         XX s par 

Item betaelt Joos vanden Zantweghe van dat hij de kamer 
verplancte         V lib II s par 

Item betaelt voor minen heere te Jans Volkaerts van teer costen 
met scepenen         XXXIII s par 

Item betaelt scalc vanden Heede van dat hij Mathijs 
van Ghelue lant comt XXX ghemeten ende XXII roeden 
comt onder de heelt        XV s par 

  II somme  C II lib VI s II d par 

[2945_5_1464_8] 

Item ende van Gritkin mijns heeren basstaerde dochtere 
van haren costen van eenen jare waer of tjaer in ghinc 
te half meye int tjaer LXV ende gheduerende tote half meye 
anno LXVI comt         XII lib XII s par 

Item betaelt vander renten te doen wijsen in Ghuelghem vanden 
jare voors comt         VI s par 

Item betaelt van mijns heeren rente besitten in Kaechtem van III 
wetteliken daghen elken dach met II scepenen elken II s sdachs 
comt over de drie daghen       XII s par 

Item betaelt mijns heeren kinde int jar voors van scoen van cousen 
van patinen van steenen hoykins van lijnwade de somme van   XLI s par 
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Item mijn heere bleef Karel tachter te laetster rekeninghe de 
somme van LXIII lib XIII s par ende hij vermetes hem bijder 
laetster rekeninhge die hij dede comt     LXIII lib XIII s par 

[2945_5_1464_9] 

Item ghelevert mijnen heere vors te Roode bin den jare vors 
XII ghiyten te II s den gleuy comt     XXIIII s par 

Item ende van minen graeuwen perde dat hij hadde mede 
te tackene inde reyse van vrauckerke comt    LX lib par 

Item ende van VIc verts dat ic leende mijn heere vors omme 
mede te luken zijnen graendre boven zijnen peerde comt  VI lib par 

Item ghelevert mijnen heere voors sint ter laetster rekeninghe 
XXX tunnen biers te Roode te XVIII s de tunnen ende daer 
of zoe heefter mijn heere voors II tunnen te vaten dus 
blufter XXVIII tinnen comt      XXV lib IIII s par 

Item ende van mijnen wedden als bailliu ende ontfanghere 
vanden jare vors       XXII lib par 

 III somme van desen  C  IIIIcc XIII lib XII s par 

[2945_5_1464_10] 

 Somme vanden uutgheven loopt over al 
 vanden jare vors  IIIc LXIX lib XII s II d par 

Ende de ontfanc vanden jare vors 
loopt over al  IIIc LVIII lib VI s par 

Dus blict dat thuutgheven verwast den ontfanc 
die voors es vanden jare vors de somme 
van   XI lib V s II d par 

Aldus ghedaen ende ghetekent bij mijnen heere 
voors vanden jare vors in orcond scepen 
van zijnen hantteeken gheier an ghestelt 
dit was ghedaen int jaer XIIIIc ende LXV 
den XXVI sten dach in sporkelle 
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1465 
[2945_6_1465_1] 

De VIIste rekeninghe van Karels van Stelande van den 
Jaere van LXV 

  Carle van Steenlant 

   1465 

 [2945_6_1465_2] 

Rekeninghe ende bewijs Karels van Steelant dit hij doet 
mynen heere mer Gheeraert van Coeyeghem Rudder heere van 
Haleenes van Roode ende vander Haiverye ende dat als bailliu ende 
ontfanghere vanden zelven mynen heere van zynen voors.  
heerscepe van Roode van rente tienden ende vervallen ende 
vander Rute de zelve mynen here toebehoorende streckende 
in Ghueleghem gheheeten de rente van Scardau ende van 
zynde tiende streckende in Kuerne ende in Lede met al dat 
den voors heerscepen toebehoort van allen boeten ende vervallen 
ghevallen ende incommen zynde in drierssche prochyen 
alzo hier maer verclaerst beghinnende tzelve ontfanc 
te medewinter int jaer XIIIIC LXV ende gheduerende tote 
medewinter int jaer XIIIIC ende LXVI. 

   Ontfanc 

[2945_6_1465_3] 

Eerst in Gheulghem de rente gheheeten de rente van Scardau 
XX mudden ende VI havot evenen Curtric mate daer of ghe 
levert mijnen heere van Yseghem XLIX ras dus blijfter 
XVI muden cint II havot daer of gheloest elke ras om VIII s 
par comt tsamen ende de lossinghe vanden jare vors.   LXXVII lib par 

Item onder tzelve heerscip in penninc renten comt   VI s II d par 

 De eerste somme  LXXVII lib VI s II d par 

Item ontfaen vander tiende streckende in Keurne ende  
in Lede vanden jare voors comt      XXX lib par 

Item ende vande tiende in Oukene vanden jare voors   XXVI lib par 
inde de tweeste jaerscare van zessen 

De tweeste somme LVI lib par 

[2945_6_1465_4] 

Item onken onder theerscip van Roode voors vanden zelven 
jare vors IIIc XVIII ras II havot II pinten evenen Curtric 
mate die gheloest int tzelve jaer om VIII s par de ras comt   CXXVII lib par IX s 

Item ontfaen onder tzelve heerscip in Kaecthem in Hoghlede 
ende in anderen prochijen LXXI ras I z pinte evenen 
die gheloest om VI s de ras vanden jare voors    XXI lib VI s VI d p p par 
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Item ontfaen onder tselve heerscip XII capoenen te rent 
ende dit gheloest om V s den capoen vanden jare vors comt  III lib par 

Item ontfaen onder tselve heerscip in penninc renten 
vanden jare vors comt       VII lib IX d p par 

  De derde somme  CLVIII lib XVI s IIII d p p 

[2945_6_1465_5] 

Item ontfaen van dootcope in Ghuelghem vanden doet 
van tram tuerloet ende van zijnen wine van eenen 
halfbundere lants comt ende de lossinghe vanden jare 
voors comt        XLIIII s par 

Item ontfaen onder tzelve heerscip vors van Ghijselin vanden 
Voorde van twee bundren ende IIIIc even die de zelve 
Ghijselin cochte jeghen Pieter den Noble om LXII lib par comt   XV s par 

Item ontfaen van Jan vanden Hulle ende caust van twee 
zijnen kindren de welke clerc waren van elken een boete 
van III lib par die ghecomposteert voor vonnesse om    XLVIII s par 

De vierde somt V lib VII s par 

Somme van al den sommen vinden vors ontfanghe beloopt 
tsammen overal   CC IIIIxx XVII lib IX s VI d p par 

[2945_6_1465_6] 

Uutgheven jeghen den ontfanc dat vors 
 es vanden jare vors 

Uutgheven 

Item van dat ic reet ‘t Yper om te sprekene meester Joos Gilloen 
of hij vercopen zoude coyeghem van costen    XVI s par 

Item ghelevert vanden laten van Oukene up mijn 
heeren graender vors vanden jare vors C V ras III her 
evene ende comt in ghelde naer de lossinghe voors   XLII lib VI s par 

Item ghelevert vanden zelven heerscepe van Roode 
voors in Kaechtem up den zelve graender VII z ras comt 
naer de lossinghe voors       XLV s par 

Item ghelevert mijnen heere vors bij die Diederic maetsins 
XXX ras evenen uter rente in Ghuelghem ende bij Michiel 
den Hont ende Claeys vande Strate vanden zelven heerscepe 
voors XXVIII z ras evenen mids twee havot die huere perden 
aten ende van zoldere huere I ras comt overal 
LVII ras II havot comt naer de lossinghe voors in ghelde   XXIII lib par 

[2945_6_1465_7] 

Item noch van eender eeke dit mijn heere jeghen my 
cochte comt ende een hondert plovijtsen daer of den 
rente twintich plovijtsen comt      VII lib IIII s par 
         IIII s VI d par 
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Item gheweest ter brulocht te Wervijcke te bevele van 
mijnen heere vors ende daer ghegheven van mijnen heeren weghe XLI s par 
ende daer verteert mids mijnen peerde     IIII s 

Item ghegheven Diederic Maertins van XXX ras evenen 
die de selve Diederic brochte te Roode vanden rente van 
Ghuelghem voors comt       XV s par 

Item betaelt Jan den Borchgrave mijns heeren maerscalc 
te Roesselare naer den [vervaagd] inhoudene mijns heeren 
cedulle vors comt       V lib VI s par 

 De eerste somme IIIIxx IIII lib XVIII d par  

[2945_6_1465_8] 

Item ghegheven mijnen heere tzijnen huus up den 
XXIIII sten dach van aprille anno LXVI ende dat II den  
inhoudene van mijne heeren cedulle vors comt    XII lib par 

Item betaelt van eenen sticke wijns te bringhene comt 
XXIIII s par ende van eenen packe stoolakens II s ende 
vanden wijne te ladene ende te ontladen III s ende van 
sinans coften die metten wijne quam II s comt overal   XXXI s par 

Item ghegheven mer vrouwen te Roode den vijften dach 
vanden ouste anno LXVI      VI lib X s par 

Item betaelt Seyce vanden Perire van mijns heeren weghe voors XXXVI s par 

Item betaelt Joos vanden Zontweghe te bevele van merf 
vrouwen voors        IIII lib XVI s par 

Item ghegheven Joos Nauwinc ende zijnen vennoot van 
twert dat zij zaechden te Rode te bevele van meevrauwe vors  VIII lib VI d par 

 
[2945_6_1465_9] 

Item betaelt vanden van aelmersch te bevele van mijnen 
heere vors alzo mij dezelve zeyde     XXVIII s par 

Item betaelt van stocvisshe dat mijns heeren joncwijf cochte 
te Roesselare comt       X s par 

Item van dat my mijn heere tachten bleef vander laetsten 
rekeninghe die ic Karel vors hem dede als vanden jare 
LXIIII comt        XI lib V s II d par 

Item betaelt van grietkin mijne heeren bastaerde dochtere 
van hare costen vanden jare LXVI twelke inghinc te 
halfmeye anno vors ende zal ghedraen tote halfmeye 
anno LXVII comt       XII lib XII s par 

Item betaelt van viere XX plovijtsen te makene Joos Couter 
man van eender eeke vanden oest vinere die mijn heere 
ende ic Karel vors hadden te samen comt    VII s par 
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Item betaelt van vrauwe Agnes van Roode jaerghetide 
vanden jare vors comt       XX s par 

[2945_6_1465_10] 

Item betaelt van de rente te doen wijsen in Ghuelghem 
vinden den jare voors       VI s par 

Item betaelt van mijns heeren rente te besittene in Kaechtem 
van drien wetteliken daghen met tween scepenen elken 
II s sdaechs om er de drie daghen     XII s par 

Item betaelt mijne heeren kinde uit jaer vors scoen van cousen 
ende van lijnwade ende anders dat hem behousde comt  XLVIII s par 

  II somme LXV lib VIII d par 

Item ghelevert mijnen heere sichtent ter laetster 
rekenninghe XXX tonnen biers te Roode te XVIII s de tonne 
ende daer of heester mijn heere voors II tonnen te vaten 
dus blijster XXVIII tonnen comt      XXV lib IIII s par 

Item vanden lande dat tot behoort Ghijselin vanden 
Voorde van II bundren ende IIIIc laats tachter van rente 
ende twelke staet ghewijst ter hantsake ende comt XII 
ras I havot II pinten comt ende lossinghe vande jare vors  IIII lib XIX s par 

[2945_6_1465_11] 

Item in Oukene tachter van renten den gront 
toebehorende Wouter vander Placke van IIII jaren vors 
ende te ghepant comt II z pinten ende tderde pins evene 
ende mids IIII s vander pandinghe     IX s X d par 

Item tachtere van renten Claeys de Punt van drien jare 
van IIIIc lants dat toebehorende Jan Joge ende licht 
ghepant ende es tachtere van drien jaren metten jaren 
voors comt elc jaer III havot I z pinte evenen comt over 
de III jaren X havot X z pinte naer de lossinghe vanden 
III jaren vors mids IIII s vander pandinghe comt overal   XXIIII s III d par 

Item betaelt minen heere te zijnen huuse te Roode up onser 
vrauwen dach voor medewintere     LXXII lib par 

[twee paragrafen geschrapt] 

Item ende van dat my mijn heere sculdic ende fachtere 
es vanden ghedinghe dat ic Karel achtervolchde jegen 
kapitel van Haerlebeke caust van mijns heere tiende 
comt         XXII lib p 
 
Item betaelt Joosse vander zandweghe vanden cosere te makene 
omme de revue vanden heerscepe van Rode in te slutere   X s 
Item betaelt van naghelen ende van leden gher baert 
ande zelve cosere costen      XXIIII s 
Item vanden slote tet makene metten flietele    XIIII s 
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[2945_6_1465_12] 

Item ende van mijne wedden als bailliu ende 
ontfanghere vors vanden jare voors comt    XXII lib par 

 Somme van desen C XIX lib IIII s par 

Somme van al den uutghevene loopt 
vanden jare vors IIc LXVIII lib VI s II d par 

Ende den ontfanc die vors er beloopt IIc IIIxx XVII lib IX s VI d p par 

Dus blijct dat den ontfanc verwasse den 
uutghevenen in de verclaese van der rekeninghe 
de somme van   XXIX lib LII s III d par 
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1466 
[2945_7_1466_1] 

De eerste rekeninghe van Lodewic Harout van denr heerscepe van 

Rode met zijnen toebehoorden ende date van der jare LXVI 

  Lodwick Harouts 

   1466 

[2945_7_1466_2] 

Rekeninghe Lodewijc Havrouts die hij doet deden ende moghenen heere mijn heere 

van Hallennes van Rode ende vanden Haverie ende datals ontfanghere van zijnen voors 

heerscepe van rode van renten ende thienden behoorenen ten zelven heerscepe ende vander 

rente die mijn vors heere heift streckenen in Ghuedelghem gheheeten de rente van 

Scardau ende van zinen thienden streckenen in Kuerne ende in Lede beghinnen 

tzelve ontfanc te middewintere int jaer duust IIIIc LXVI ende gheduerenen tote 

middewintere int jare duust IIIIc zevene ende tzestich 

 Ontfanc 

Eerste inde prochie van Oukene onder tvors heerscip van Rode van 

IIIc XVIII rasieren II havot II pinten evenen Curtric mate viel ter 

lichtmesse int jaer vors die ghelost omme IX s de rasiere comt  C XLIII lib VII s VII d par 

Item ontfaen inde zelve prochie van Oukene in penninc rente 

vallenen ten vors daghe comt vanden jare vors    XXIII s I d par 

Item ontfaen van Roeger de Joncheere vanden thiende streckenen inde vors 

prochie van OUkene comt vanden jare vors    XXVIII lib par 

  Somme vanden ontfanghe in Oukene comt 

  overal   C LXXII lib X s VIII d p par 

[2945_7_1466_3] 

Item ontfaen inde prochie van Ghuedelghem dat men heet de 

rente van Scardau vallenen alle jare te half ende XX mudden 

ende VI havot evenen Curtric mate daerof ghelevert mijnen heere 

van Yseghem XLIX rasieren dus blijfter XVI mudden ende II havot 

die ghelost omme IX s de rasiere comt vanden jare vors   IIIIxx VI lib XII s VI d 

Item ontfaen onder tzelve heerscip te Ghuedelghem in penninc renten 

vallenen ten vors daghe comt vanden jare vors    VI s II d p par 

Item ontfaen vanden doot van Joos Gheysin XX rasieren evenen vors 

maten van dootcoope vanden emen die act hem bleef onder tzelve 

heerscip in Ghuedelghem ghelost omme IX s de ras comt  IX lib par 

  Somme vanden ontfanghe in Ghuedelghem comt 

  overal   IIIIxx XV lib XVIII s VIII d 

Item ontfaen van Henderic de Brune vanden thiende streckenen 

ende Kuerne ende in Lede comt vanden jare voors   XXX lib par 
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  Somme in Cuerne ende in Lede 

  comt   XXX lib 

[2945_7_1466_4] 

Item ontfaen onder tvors heerscip van Rode inde prochie van 

Kaechtem ende in Hoochlede ende in anderen prochien LXXV rasieren 

in havot ende III pinten evenen vallenen ter lichtmesse gelost 

omme VII s de rasiere comt vanden jaere vors    XXVI lib XI s VI d p par 

Item ontfaen onder tzelve heerscip in Kaechtem XII capoenen 

te renten ende die ghelost in tzelve jaer omme X s de copple 

comt overal        III lib par 

Item ontfaen van Maerp ertghele van eenen bundre lans of ghewoonen 

up thooft van Adam Ghijlvat      XL s 

Item ontfaen in Kaechtem onder tzelve heerscip in penninc renten 

vanden jare vors       VI lib VI s VII d par 

Item ontfaen van Joosse vanden Wijmkele de huere van IIIc lands 

de mijne vors heere toequamen van Jan Sey die ghewonnen was comt IX s 

Item van Jan Volkaerde de huere van IIIIc lands dat ofghewonnen es 

voor de rente dat wijlen Maertin Volkaert was comt vanden jaere vors XII s 

 Somme vanden ontfanghe in Kaechtem Hoochlede 

 comt al   XXXVIII lib XIX s II d par 

Somme van allen sommen vanden vors ontfanghe 

comt overal tsamen  IIIc XXVII lib VIII s VI d p par 

[2945_7_1466_5] 

Dit volghenen es tghuert dat Lodewijc Havrout als 

ontfaenghere voornoemde bewijst in betalinghen ende paymente in 

ravoute ende minderinghe van desen vors ontfanghe ende dat 

vanden jaer vooren verclaerst 

 Uutgheven 

Eerst ghelevert mijnen vors heere up zijnen graender vanden 

jare vors in evenen vanden ontfanghe vanden laten in Oukene 

C XXXIX rasieren ende II havot de welke ocmt in ghelde 

in der lossinghe vanden zelve jare     LXII lib XIX s VI d p par 

Item noch ghelevert mijnen vors heere up zinen graander uter 

rente ontfaen in Ghuedelghem LXXV rasieren I havot evenen 

de welke comt in ghelde naer de lossinghe vanden vors jaere  XXXIII lib XVII s III d 

Item betaelt Claeys vanden Strate van XIII ras vanden vors evenen 

te bringhen met zinen perden ende waghene van Ghuedelghem tote 

in thof te Rode VI s VI d ende Micchiel de Hont in gheliken van 

XIII rasieren evenen te bringhene van Ghuedelghem tot in thof te 

Rode VI s VI d comt tsamen      XIII s 
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Item betaelt den vors Claeyst vanden Strate van noch XX rasieren 

evenen van Ghuedelghem te bringhene in thof te Rode de welke 

quamen ontfaenc van dootcoope vanden doot van Joos Gheysin X s ende 

mijnen vors heere de zelve evene ghelevert up zinen graendere die 

vooren in tontfanc staet verclaerst te ghelde in der lossinghe vanden 

vors jare dat comt IX lib comt tsamen mids der vrecht    IX lib X s par 

  Somme van den uutghevenen  CVI lib XIX s IX d 

[2945_7_1466_6] 

Item betaelt scepenen van Rode vander rente te besittene 

van daer gheldedaghen        XII s 

Item betaelt scepenen van Schardau vanden ghelddaghe te 

wijsene ende te besatene in Ghuedelghem     VI s 

Item betaelt Corneel van Meukke van trelve van viere 

vvoere evenen die over de brugghe tysghem bocht waren mijne 

vors heere van zinen laten diese brochteen bij grane    VIII d 

Item betaelt lans van Gheluwe als ontfanghe vander kerke 

van Kaechtem voor vrauwe Agnes van Rode jareghetide vanden jaere vors XX s 

Item betaelt Claeys de Slootmakere van VIII paer yseemleden 

die vertuit waren ende IIc naghelen      XLII s 

Item betaelt Joos vanden Zandweghe VII laste van mijnen vors 

sceeren van ter meeweercke       VI lib VIII s par 

Item betaelt Janne vanden Faelge bij laste van mijne vors heere 

vanden houdenesse van Grietekine zijne bastaerde kinde   IIII lib II s VIII d par 

Item betaelt Daneel Tuerloot voor de huere vanden soldere 

daer mijns vors heeren evenen rente in Ghuedelghem up vergadert was  IX s 

Item betaelt lans den comt als ontfanghe vanden castelre van 

Curtricke van dat mijn vors heere jaerlicx ghelde moet inden edelen 

brief ter cause van zinen thienden in Cuerne ende in Lede daerof dat 

meer van tween jaren tachten was te XVIII d sjaers comt III s ende 

van dat de pachten van mijnen vors heere domme ghepant was vete V s comt 

tsamen          VIII s 

Item van II bundren ende IIIIc lands die Gheselin vanden Voorde waren 

de welke hij liet ofwinnen voor sheeren rente die bedracht XII ras 

I havot II pinten evenen ende zijn begrepen in tvoornoemde ontfanc daerof de 

zelve rente mijn heere an hem zelve heift ende comt in der lossinghe 

vanden vors jare        V lib XI s IIII d par 

[2945_7_1466_7] 

Item van XXI roeden cruenen die Wouter vanden Placke heift laten twinnen 

voor heeren rente bedraghenen II z pinten ende terde pints evene de welker 
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rente mijn vors heere an hem zelven heift ende comt in der lossinghe 

vanden vors jare        XIX d 

Item noch van lande dat mijn vors heere an hem zelve heift hem toecennen 

van Jan vanden Perdrire die ghewonnen was daerof dat comt te rente 

I capoen een helf ende XXel capoens comt in der lossinghe vanden vors 

jare          VII s IX d 

Item van noch III pinten VIIII cl ende XXXIIIcl pints evenen ende in penninc 

renten in den al up VIc cine die mijnen vors heere toequamen van Jan 

Sty die ghebannen was daerof de zelve rente staet begrepen in tontfanc 

ende mijn heere an hem zelve heift comt in der lossinghe vanden vors jare 

mids der penninc rente        XII d par 

Item noch van IXc XVIII roeden evenen die Mertin Volkaert heift laten ofwinnen 

van de rente daerof de rente bedracht IIII havot II pinten evenen ende 

in penninc rente XV d de welke mijn vors heere in hem zelve heift ende 

comt in der vors lossinghe mids der penninc rente tsamen   IX s IIII d par 

Item noch van XXIc XVIII roeden evenen die adciem ghijlvat ooc heift 

laten ofwinnen voer sheeren rente die bedraecht II ras I havot evenen 

ende in penninc rente VI s IX d par payt de weslke mijn vors heere an 

hem zelven heift ende comt in der vors lossinghe mids der penninc rente 

tsamen          XXII s VI d p par 

Item betaelt mijne vors heere in ghelde te vier reysen alst blijct 

bij leenen van quitanten van zijnen haut die van deen te vulle 

verclaersen belopenen overal       CLII lib par 

Item mij Lodewijc als ontfanghere vors over mijnen dienst ende 

wedden van dese vors ontfanghe rekeninghe ende bewijs daerof 

te diene vanden jare vors       XXII lib pars 

 Somme  C IIIIxx XVII lib II s VII d par 

[2945_7_1466_8] 

Somme vanden vors gheheelen uutghevenen comt 

overal  IIIc III lib II s IIII d par 

Ende den ontfanc der jeghen 

loopt   IIIc XXXVII lib VIII s VI d p par 

Aldus blijct dat den ontfanc verwast den uutghevenen 

in den verclaerst van dese rekeninghe de somme 

van   XXXIII lib VI s II d par 

De welke XXXIII lib VI s II d par de vors Lodevijc Harout 

heft mer Gheraert van Coyeghem velen derdelic betaelt den XXI sten 

dach van marte anno LXVII in orconscepe mine hauctecke hiere an 

ghedaen den zelve XXI ste dach van marte int jare LXVII 
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1467 
[2945_8_1467_1] 

De tweeste rekeninghe van Lodewic Harout van den herscepe van Rode 
met zijnen toebehorten ende datte van de jare van LXVII 

   Lodewick Harouts 

    1467 

[2945_8_1467_2] 

Rekeninghe Lodewijc Havrouts die hij doet deden ende moghenen heren 
mijnen heere van Hallennes van Rode ende vanden Haverie ende dat als ontfanghere 
van zinen vors heerscepe van Rode van renten ende van thienden behorenen ten zelven 
heerscepe ende vanden rente die mijn vors heere heift streckenen in Ghuedelghem 
gheheeten de rente van Schardau ende ooc van zinen thiende streckenen in 
cherene ende in lede beghinnenen tzelve ontfanc te middewinter int jaere 
duust IIIIc LXVII ende gheduerenen tote middewinter int jaer duust IIIIc LXVIII 

 Ontfanc 

Eerst inde prochie van Oukene onder tvors heerscip van Rode van 
IIIc XVIII rasieren II havot II pinten evenen Curtricmate die viel ter 
lichtmesse in tvors jare van LXVII die ghelost omme IX s de rasieren 
comt         C XLIII lib VII s VII d p par 

Item ontfaen inde zelve prochie van Oukene in penninc renten 
vallenen ten vors daghe comt vanden jare vors    XXIII s I d par 

Item ontfaen van Roeger de Joncheere vanden thiende streckenen 
inde vors prochie van OUkene comt vanden jare vors   XXVIII lib par 

Somme vanden vors otnfanghe in Oukene 
comt overal C LXXII lib X s VIII d p par 

Item ontfaen inde prochie van Ghuedelghem dat men heet 
de rente van Schardau vallenen alle jare te half mente XX mudden 
ende VI havot evenen Cutric mate daerof ghelevert Willem van 
Staucle XLIX rasieren dus blijfter XVI mudden ende II havot 
die gelost omme IX s de rasieren comt vanden jare vors   IIIIxx VI lib XII s VI d par 

[2945_8_1467_3] 

Item ontfaen onder tzelve heerscip te Ghuedelghem in 
penninc rente vallenen ten zelve daghe comt vanden 
jare vors        VI s II d 

Somme vanden vors ontfanghe in 
Ghuedelghem comt overal IIIIxx VI lib XVIII s VIII d par 

Item ontfaen van Henderic de Brune vanden thiende 
streckenen in Cuerne ende in Lede comt vanden jare vors  XXX lib par 

Somme in Cuerne ende in Lede 
comt     XXX lib pars 



153 

Item ontfaen onder tvors heerscip van rode inden prochie 
van Kaechtem ende in Hoochlede ende in anderen prochien LXXV rasieren 
III havot ende III pinten evenen vallenen ter lichtmesse ende ghelost 
omme VII s de rasieren comt vanden jare vors    XXVI lib XI s VI d p payter pars 

Item ontfaen onder tzelve heerscip in Kaechtem XII capoenen te 
renten die ghelost in tzelve jaer omme X s de capple 
comt overal        III lib par 

Item ontfaen in Kaechtem onder tzelve heerscip in penninc 
renten vanden jare vors       VI lib VI s VII p p 

Item ontfaen van Maerix Ogghele de huere van een bundere 
lands dat ofghewonnen licht van renten up thooft van 
Adaem Ghijlvat comt vanden jare vors     XL s 

[2945_8_1467_4] 

Item ontfaen van Joose vanden Wijnkele de huere van 
VIc lands die mijnen vors heere toequamen van Jan  
Sty die ghewonnen was comt vanden jare vors    XVIII s 

Item ontfaen van Jan Volkaerde de huere van IIIIc 
lands dat ofghewonnen es voor de rente dat wijlen 
Maertin Volkaerds was comt vanden jare vors    XII s 

Somme van dese vors ontfanghe in Kaechtem 
ende in Hoochlede ? comt overal XXXIX lib VIII s II d par 

Somme van allen sommen vanden vors gheheelen ontfanghen 
comt tsamen overal IIIc XXVIII lib XVII s VI d p pars 

Dit naervolghenen es tghuent dat Lodewijc Havrout 
als ontfanghere voornoemde bewijst in betalinghen in payment ende 
minbringhe van desen vors ontfanghe vanden jare voore verclaerst 

 Uutghevenen 

Eerst gelevert mijnen vors heere up zijnen graender vanden 
jare vors in evenen vanden ontfanghe vanden laten in Oukene 
XI mudden IIII rasieren I havot evenen de welke comt in 
ghelde naer der lossinghe vandden vors jare    LXI lib VI s III d par 

[2945_8_1467_5] 

Item noch gelevert mijnen vors heere up zijnen graender 
uten rente ontfaen in Ghuedelghem III mudden VIII rasieren 
evenen de welke comt in ghelde meer der lossinghe 
vanden vors jare       XIX lib XVI s p 

Item noch ghelevert mijnen vors heere up zijne graender 
uten rente ontfaen in Kaechtem VI rasieren ruwer curen 
de welker comt in ghelde in der lossinghe vanden 
vors jare        XLII s p 

Item van dat up Claeys vanden Strate heeft in Oukene 
VII ghemeten IIIc XXIII s roeden lands min bevonden 
es dan hij te rente boucke staet twelke beloopt 
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VIII rasieren III pinten ende VIcl pints evenen staers dat 
comt in der lossinghe vanden jaren LXVI ende LXVIII te 
IX s de ras dat beloopt vanden zelven II jaren    VII lib VII s VII d par 

Item betaelt scepenen van Rode vanden rente te 
besittene van dien ghelddagen      XII s 

Item betaelt scepenen van Schardau vanden wettel 
gheldaghe te wijsene ende te besittene in Ghuedelghem  VI s 

Item betaelt lands van Gheluwe als ontfaenghe 
vanden kerke van Kaechtem voor vrauwe Agnees 
van Rode jaerghetide vanden jare vors     XX s 

  Somme IIIIxx XII lib IX s X d par 

Item betaelt Janne vanden Saelge bij laste van mijnen vors heeren 
vanden houdenesse van Grietkin zinen bastaerde kinde met 
XII ras I havot ende II pinten evenen gaenen uten lande dat 
ofghewonnen es voor sheeren renten dat Ghijselins vanden Voorde 
was ende IIII rasieren terde ende Vel pints evenen derde zelve 
Jan onftanc van inden Adriane vanden Gracht te IX s de 
rasieren comt overal       LII lib VII s VIII d par 

Item betaelt Daneel Tuerloot voor de huere vanden 
zoldere daer mijns vos heeren evenen rente up 
vergadert was in Ghuedelghem      IX s 

Item van XXI roeden evenen die Wouter vanden Placke heift 
ghelaten ofwinnnen voor sheeren rente bedraghen II s pinten ende 
terde pints evenen de walke rente mijn vors heeren in hem zelven 
heeft ende comt in der lossinghe vanden vors jare   XIX d 

Item noch van lande dat mijn vors heere an hem zelve heift 
hem toecommen van Janne vanden perdrire die ghewonnen was 
die of dat comt te renten I capoen een half ende XXel capoenen 
comt in der lossinghe vanden vors jare     VII s IX d 

Item van noch VI pinten tbiers ende XVIe pints evenen ende 
in penninc rente VI d al up VIc evenen die mijnen vors heere 
toequamen van Jan Sey die ghewonnen was ende vanden bij lenen van 
svors Jans wine daerof dat de zelve rente staet begrepen 
in tontfanc ende mijn heere an hem zelven heift comt in der lossinghe 
van den vors jare mids de penninc rente    III s III d par 

Item noc van IXc XVIII roeden eenen die Mertin Volkaert heift 
laten ofwinnen voor de rente de welke bedraecht IIII havot 
II pinten evenen ende in penninc rente XV d de wlke mijn vors 
heere an hem zelven heeft ende comt in den lossinghe mids 
der penninc rente tsamen      IX s IIII d par 

Item betaelt Meel van Moukerke van terline van II voeren evenen 
die onder de brugghe tyseyle bedracht waren mijne vors heere van zinen 
laten die zij brochten bij gr??      IIII d 
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Item betaelt bij laste ende bevele van mijnen vors heere Bouden van 
Aelmersch        III lib par 

[2945_8_1467_7] 

Item noch van XXIc XVIII roeden eenen die aldoen ghijuat 
ooch eeft laten ofwinnen voor sheeren rente die bedraecht 
II ras I havot evenen ende in penninc rente VI s IX d par poyter 
de welke mijn vors heere an hem zelve heerft ende comt 
in der lossinghe mids der penninc rente tsamen    XXII s VI d p poyter 

Item bij laste van mijnen vors heere gheheven ter brulocht 
van Joos Beeijstid dochter      XXXVIII s 

Item noch ghegheven bij laste van mijnen vors heere ter 
eersten messse van heere Pieter de Coene pestre in Pieters  XXXVIII s 

Item betaelt Willem Havrout van IIan busschen die 
mijn vors heere jeghen hem cochte     XI lib pars 

Item betaelt Oste van den Berghe vanden graere die hem 
mijn vors heere dede inde lossinghe van zinen enen rente 
dat beliep        X s IIII d  

Item betaelt mijnen vors heere in ghelde ten twee rijsen 
alst blijct bij broeren van Quitan van Ziver hout die 
van cleen te vullen verclarsten belopen over al    C XXXII lib pars 

Item boven dese noch betaelt mijne vors heere in ghelde tzinen 
hove         XVIII lib par 

Item betaelt voor mijnen vors heere Janne vanden Hulle 
als ontfanghere vanden zettinghe onder tvijfste deel van 
OUkene dat viel te kerssimmet anno LXVIII alst blijct bij 
boeven van Quitan van den Haut van mijnen vors heere dat comt XIII lib II s VI d par 

Item mij Lodewijc Havrout als ontfanghere voornoemdeo ver 
mijnen dienst ende wedden van dese vors ontfanghe rekeninghe 
ende bewijs des te diene vanden jare vors    XXII lib par 

  Somme IIc XIII lib II s VII d p par 

 Somme vanden vors gheheelen uutghevene 
 comt over al IIIc V lib XII s V d  

[2945_8_1467_8] 

 Enden den otnfanc der jeghen 
 loopt 

Aldus blijct dat den ontfanc verwast den uutghevene 
in den verclaerst van des rekeninghe de somme 
van   XXIII lib V s I d par 

Aldus gherekent ende ghepasset den XXsten dach van meye 
anno LXIX in orcenscepe van mine haucteken hus an ghedaen up den 
zelve dach 
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1468 
[2945_10_1468_1] 

De derde rekeninghe Lodevic Harouts van den herscepe van 
Rode met dat ter toebehoirt ende datte van den jare LXVIII 

  Lodevic Havrouts 1468 

[2945_10_1468_2] 

Rekeninghe Lodewijc Havrouts die hij doet edelen ende moghenen heere minen heere 
van Hallenies van Rode ende vanden haverie ende dat als ontfanghere van zinen vors 
heerscepe van Rode van renten ende van thienden behoorenen te zelven heerscepe ende vanden 
rente die mijn vors heere heift streckene in Ghuedelghem gheheeten de rente van  
Schardau ende ooc van zinen thienden streckene in Cuerne ende in Lede beginnene 
tzelve ontfanc te middewintre int jaer duust IIIIc LXVIII ende gheduerenen tot 
middewintre int jaer duust IIIIc neghene ende tzestich 

 Ontfanc 

Eerst twelke Lodewijc als ontfangere vors tachter ende sculdich bleef minen 
vors heere van Hallennes in zijn laetste rekeninghe die hij dede voor dese 
alsoot blijct in tslot van diere de somme van     XXIII lib V s I d par 

 Somme XXIII lib V s I d par 

Item ontfaen inde prochije van OUkene onder tvors heerscip van Rode van 
IIIc XVIII rasieren II havot II pinten evene Cutric mate die viel ter 
lichtmesse in tvors jaer van LXVIII ende ghelost omme IX s de rasieren comt C XLIII lib VII s VII d  

Item ontfaen inde zelve prochije van Oukene in penninc renten 
vallenen ten vors daghe com vanden jaere vors     XXIII s I d 

Item ontfaen van Roegier de Joncheere vanden thiende streckene inde 
vors prochie van Oukene comt vanden jare vors     XXVIII lib pars 

 Somme vanden vors ontfanghe in Oukene 
 comt over al  C LXXII lib X s VIII d p paris 

Item ontfaen inde prochie van Ghuedelghem dat men heet de rente 
van Schardau den vallene alle jare te half maerte XX mudden ende vI havot 
evenen Curtric mate daerof ghelevert Willem van Stavele XLIX rasieren 
dier blijfter XVI mudden ende II havot die ghelost omme IX s de 
rasieren comt vanden jare vors       IIIIxx VI lib XII s VI d par 

[2945_10_1468_3] 

Item ontfaen onder tzelve heerscip te Ghuedelghem in penninc rente 
vallene ten zelven daghe comt vanden jare vors     VI s II d 

 Somme vanden vors ontfanghe in Ghuedelghem 
 comte over al  IIIIxx VI lib XVIII s VIII d paris 

Item ontfaen van Henderic den Brune vander thiende 
streckene in Cuerne ende in Lede comt vanden jare vors   XXX lib par 

 Somme in Cuerne ende in Lede 
 comt  XXX lib p par 
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Item ontfaen onder tvors heerscip van Rode inde prochie van 
Kaechtem in Hoochlede ende in andere prochien LXXV rasieren 
III havot ende III pinten evenen Curtric mate vallenen 
ter lichtmesse ende ghelost omme VII s de rasiere comt 
vanden jare vors      XXVI lib XI s VI d p poyter pars 

Item ontfaen onder tzelve herscip in Kaechtem XII capoenen 
te renten die ghelost in zelve jaer omme X s de cappole comt    III lib par 

Item ontfaen onder tzelve heerscip in Kaechtem in penninc 
rente vanden jare vors        VI lib VI s VII d p par 

Item ontfaen van Maercx de huere van eenen buundre 
lands dat of ghewonnen licht van renten up thooft van Adaem 
Ghijluat comt vanden jare vors 

Item ontfaen van Joosse vanden Wijnckele de huere van 
VIc lands die mijnen vors heere toequamen van Jan Sty 
die ghebannen was comt vanden jare vors     XVIII s 

Item ontfaen van Jan Volkaert de huere van IIIc lands 
dat of ghewonnen es voor de rente dat wijlen Maertin 
Volkaerds was comt vanden jare vors      XII s 

[2945_10_1468_4] 

 Somme van dese vors ontfanghe in Kaechtem 
 ende in Hoochlede comt over al  XXXVII lib VIII s II d p par 

  Somme van allen sommen vanden vors gheheelen ontfanghe 
  mids der in begrepen dat mijn vors heere ter laetsten rekeninghe 
  te boven bleef comt tsamen over al IIIc L lib II s VII d p paris 

Dit vervolghenen es tghuent dat Lodewijc Havrout als otnfangere 
voornoemde vewijst in betalinghen in paymente ende minderinghe 
van desen vors ontfanghe vanden jare vororen verclaerst 

  Uutgheven 

Eerst betaelt mijnen vors heere van Hallennes als ic mijn 
letste rekeninghe dede voor dese tzinen hove inde zale te Rode 
up den XXen dach in meye anno LXIX      XXIII lib V s I d par 

Item ghelevert mijnen vors heere up zinen graendre vanden 
jare vors in evenen vanden ontfanghe vanden laten in OUkene 
C XV ras evenen de welke comt in ghelde naer de lossinghe 
vanden jare vors        LI lib XV s par 

Item noch ghelevert minen vors heere up zijnen graendre uter 
rente ontfaen in Ghuedelghem VII mudde I rasieren III havot evenen 
de welke comt in ghelde ende der lossinghe vanden vors jare   XXXVIII lib XI s IX d par 

Item noch ghelevert mijnen vors heere up zinen graendre uter rente 
ontfaen in Kaechtem XIII rasieren II havot ruwer evenen de 
welke comt inder lossinghe vanden jare vors     III lib XIII s VI d par 
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Item van IIII bundren Vc ende VIII roeden evenen ende hofterde ende landt 
die zijn ghelaten ofwinnen up thooft van meester Gilles Patijn ende 
van Pieter van Datmen hof tachter was mids den jaere LXVIII der in begrepen XIIII lib V s II d par 

[2945_10_1468_5] 

Item van up Claeys vanden Strate hooft in Oukene 
VII ghemeten IIIc XXIII s roeden lands mijn bevruden es 
dan hij te renten boucke staet twelke beloopt VIII ras 
III pinten ende VIcl pints evenen dat comt inder lossinghe 
vanden jare vors te IX s de ras beloopt over al    III lib XIII s IX d p par 

Item van dat de laten in Oukene onderhouden van te 
willen betaelene huerlede rente onder theerscip van Rode vanden 
jare LXVIII dat beloopt naer tbewijs vanden 
renten boucke ende alsot ooc blijct bij eener rolle daert 
al in tlanghe verclaerst staet die de vors ontfanghere 
over gheift mijnen vors heere te des rekeninghe ter somme 
van XLV rsieren II havot I pinte evenen te IX s de 
rasieren comt        XX lib XIX s p poyt 

Item betaelt scepenen van Rode vanden rente te besitten 
van duen ghelddaghen       XII s 

Item betaelt scepenen van Scardau vanden wette 
ghelddaghe te wijsene ende te besittene in Ghuedelghem  VI s 

Item betaelt Hendric den Cleerc als ontfanghere vanden 
kerke van Kaechtem voer vrauwe Agnees van Rode 
jaerghetide vanden jare vors      XX s 

  Somme C LVIIII lib II s IIII d p paris 

Item betaelt Daneel Tuerloot voor de huere vanden zoldre 
dat mijns vors heeren evenen rente up vergadert was 
in Ghuedelghem       IX s 

Item van XXI roeden evneen die Wouter vanden placke heift 
ghelaten ofwinnen voor sheeren rente bedraghene II z pinten 
ende terde pints evenen de welke rente mijn voors heere an hem 
zelve heift ende com tinder lossinghe vanden jare vors   XIX d 

Item betaelt Claeys vanden Strate van een voere evenen te 
bringhene van Ghuedelghem in thof te Rode    VII s VI d 

Item betaelt bij laste van mijne vors heere meester Willem 
Mule parchiepripe van Kaechtem     VII lib IIII s par 

[2945_10_1468_6] 

Item noch van lande dat mijn vors heere an hem zelve heift 
hem toecommen van Janne vanden Pederire die ghebannen derost 
dat comt te renten een capoen een helf ende XXcl capoens 
comt inder lossinghe vanden vors jare     VII s IX d 

Item noch van VI pinten tbiers ende XVIel pints evenen ende in 
pennic rente VI d al up VIen evene die minen vors heere 



159 

toequamen van Jan Sty die ghebannen was ende vanden begrepen 
in tontfanc ende mijn heere an hem zelve heift com tinder lossinghe 
vanden vors jare mids der penninc rente     III s III d 

Item van noch IXc XVIII roeden evenen die Maertin Volkaert heift 
laten ofwinnen voor de rente de welke bedracht IIII havot 
II pinten evenen ende in penninc rente XV d de welke mijn vors heere 
an hem zelveh eift ende comt in der lossinge vanden vors jare 
mids der penninc rente tsamen       IX s IIII d par 

Item bij laste van mijnen vors heere gheheven in zine name 
ter bruulochtfeeste van Jans vanden Baelberghe dochter   XXXVI s 

Item betaelt minen vors heere in ghelde ten tween rysen 
vanden jare vors alst blijct bij lrenen van quitanen van ziner 
haut die van dien vullen verlcaersen belopenen over al    C III lib pars 

Item mij Lodewijc Havrout als ontfangere voornoemde over minen 
dienst ende wedde van desen vors otnfanghe rekeninghe ende 
bewijs daerof te doene vanden jare vors     XXII lib pars 

 Somme C XXXV lib XVIII s V d par 

[2945_10_1468_7] 

 Somme vanden vors gheheelen uutghevene 
 comt over al IIc IIIIxx XV lib X d paris 

Ende den ontfanc der jegen 
loopt 

Dus blijct dat den ontfanc verwast den uutghevene 
naer den verclaerst van deser rekeninghe de somme 
van LV lib I s IX d paris 

Aldus des jeghen waerdaghe rekeninghe ghedaen ende ghepeijst 
bij mijnen vors heere up den tweesten dach van hopmet int jaer LXX 
In orcondstepe vanden handteekene huer up ghestelt vanden zelven 
minen heere ten zelve voornoemde daghe ende ten selve daghe so 
betaelde de zelve ontfanghe de vors LV lib I s IX d par 
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1469 
[2945_11_1469_1] 

Vanden rekeninghe van Lodewic Harout van den herscepe van Rode 

   Lodevick Harouts 

   1469 

[2945_11_1469_2] 

Rekenninghe Lodewijc Haronts die hij doet verdelen ende moghenen heere mijnen 
heere van Hallennes van Rode ende vanden Haverie ende dat als ontfanghene van zijnen 
vors heerschepe van Rode van renten ende van thienden behooren ten zelven heerscepe vanden 
vanden rente die mijn vors heere hest stiecken in Ghuedlghem gheheeten de rente van 
Schardau ende ooc van zijnen thienden stiecken in Cuerne ende in Lede reghennen 
tselve ontfanc te middewinter int jaer duust IIIIc  neghene en tzestich ende 
gheduerenen tot middewinter int jaer duust IIIIc tzeventich. 

 Ontfanc 

Eerst ontfaen inde prochie van Oukene onder tvors heerscip van Rode 
IIIc XVIII ras II havot II pinten evenen Curtric mate die vielen te lichtmesse 
in tvors jaer van LXIX ende ghelost omme IX s de rasiere comt   CXLIII lib VII s VII d pars 

Item ontfaen inde zelve prochie van Oukene in penninc renten 
vallenen ten vors daghe comt vanden jare vors     XXIII s I d 

Item ontfaen van Reger de Joncheere vanden thiende stieckenen inde 
vors prochie van Oukene comt vanden jare vors     XXVIII lib par 

Item ontfaen van Michiel de Hont de huere van XXI roeden evenen 
die ofghewonnen es voor sheeren rente up thooft van Wouter vanden 
Plancke comt vanden jare vors       II s 

 Somme van desen vors ontfanghe in Oukene 
 comt over al C LXXII lib XII s VIII d p paris 

Item ontfaen inden prochie van Ghuedelghem datmen heet de rente 
van Schardau vallenen alle jare te half maerte XX mudden ende VI havot 
evenen Curtric mate daerof ghelevert Willem van Stavele XLIX rasieren 
dus blijft XVI mudden ende II havot die ghelost omme IX s de rasiere 
comt vanden jare vors       IIIIXX VI lib XII s VI d p 

Item ontfaen onder tzelve heerscip te Ghueldelghem in penninc rente 
vallenen ten zelve daghe comt vanden jare vors     VI s II d 

Somme van vors ontfanghe in Ghuedelghem 
comt overal  IIIIxx VI lib XVIII s VIII d paris 

[2945_11_1469_3] 

Item ontfaen van Henderic den Brune vanden thiende stiecken 
in Cuerne ende in Lede comt vanden jare vors     XXX lib p p 

 Somme in Cuerne ende in Lede  
 comt  XXX lib parisis 
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Item ontfaen onder tvors heerchip van Rode inden prochie van Kaechtem 
in Hoochlede ende in anderen prochije LXXVII ras II s pinten terde ende XLVIIIel pints 
evenen Curtricmate vallenen ter lichtmisse ende ghelost omme VII s de ras 
comt vanden jare vors       XXVII lib II d p p 

Item ontfaen onder tzelve heerscip in Kaechtem XII capoenen te 
renten de gelost in tzelve jaer omme X s de copple comt  III lib p p 

Item ontfaen onder zelve heerschip in Kaechtem in penninc ras 
vanden jare vors       VI lib VI s VII d p par 

Item ontfaen van Jan Volkaerde de huere van IIIIc lands 
comt ofghewonnen es voer de rente dat wijlen Maarten 
Volkaerde was comt vanden jare vors     XII s 

 Somme van dese vors ontfanghe in Kaechtem 
 in Hoochlede ende anderen prochien comt   XXXVI lib XVIII s X d pp 

Somme van allen sommen vanden vors gheheelen ontfanghe 
comt tsamen overal IIIc  XXVI lib X s II d p paris 

[2945_11_1469_4] 

Dit naernelghenen es tghuert ste Lodwijc Havrout als 
ontfanghe voorn bewijst betaelt hebben in paymente ende 
minderinghe van desen vors ontfanghe kunden jare vors verclaerst 

 Uutgheven 

Eerst ghelevert mijnen vors heere up zijnen graendre vanden jare 
vors in evene vanden ontfanghe vanden rente in Oukene te LIII ras 
in havot de welke comt in ghelde in de lossinghe vanden jare vors  LXIX lib III s IX d p 

Item noch ghelevert mijnen vors heere up zijnen graendre uten rente 
ontfaen in Ghuedelghem IIIIxx VIII rasieren I havot evenen de welke 
comt in ghelde in de lossinghe vanden jare vors    XXXIX lib XIIII s III d par 

[Item van dat up Claeys vanden Strate hooft in Oukene VII ghemeten 
IIIc XXIII s roeden lands mijn bevonden es dan hij te rente boucke staet 
twelke beloopt VIII ras in pinten ende VI lib pints evene dat comt in der 
lossinghe vanden jare vors te IX s de ras dat beloopt   IX lib XIII s IX d p p] 

Item van dat de laten in Oukene onderhouden van te willen betalene 
hueden rente onder therscip van Rode vanden jare LXIX dat beloopt naer 
tbewijs van enen cedulle die de vors ontfanghe overgheeft minen vors 
heere te dese rekeninghe die ofslach behoort te zijne ic yl  ende up den 
rentebrief twelke uudhouden beloopt C XIX ras III havot II pinten ende VIc pints 
evene te IX s de ras ende de vors lossinghe comt    LIII lib XVIII s XI d p p 

Item noch van dat de zelve laten onderhouden te willen betalen 
in penninc rente onder tzelve heerscip in Oukene dat beloept ende tbewijs 
vanden eenen cedule diet al in tlanghe verclaerst belopenen overal  XX s VI d p payten 

Item betaelt scepenen van Rode vanden rente te besittene 
van drien ghelddaghen       XII s 

Item betaelt scepenen van Scardau vanden wetteliken ghelddaghen te 
wijsene ende in besitene in Ghuedelghem    VI s 
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Item betaelt Hendric den Cleerc als ontfanghere vanden kerke 
van Kaechtem voor vrauwe Agnees van Rode jaerghetide vanden jare vors  XX s  

 Somme te LXV lib XV s VI d paris 

[2945_11_1469_5] 

Item betaelt Daneel Tuecloot voor de huere van zijne 
zoldere daer mijns vors heere enen rente up vergadet 
was in Ghuedelghem        IX s 

Item van XXI raeden evene die Wouter vander Plancke heeft 
ghelaten ofwinnen voer sheeren rente verdraghenen II s pinten ende 
teede pints evenen de welke rente mijn vors heere an hem zelven 
heeft ende comt in der lossinghe vanden jare vors    XIX d 

Item betaelt Claeyse vanden Strate van III voeren evenen 
te bringhene van Ghuedelghem in thof te Rode te 
VII s van elken voere comt       XXI s 

Item van VI pinten tbiers ende XVIc pints evenen ende in penninc 
rente VI d al up VIc cine die minen vors heere toequamen 
van Jan sty die ghevonnen was ende vanden bijlene van svors 
Jans wint derof dat de zelve rente staet legrepen in tontfanc 
ende mijn heere noch dit bleden jaer an hem zelve heeft comt 
ende der lossinghe vanden zelven jare inder die penninc rente   III s III d 

Item van noch IXc ende XVIII roede enen die Meerten Volkaert 
heeft laten ofwinnen voor sheeren rente de welke bedraecht 
IIII havot II pinten evene ende III penninc rente XV d de welken 
mijn vors heren in hem zelve heeft ende comt in der lossinghe 
vanden jare vors muden der penninc rente     IX s III d par 

Item betaelt bij laste ende bevele van mijne vors heere Jan vanden 
Hulle als ontfanghen vanden zettinghe der viel tsente Jansmesse 
anno LXX elst blijct bij vrenen van Kun (?) van mijnen vors heer comt  VII lib V s p 

Item betaelt mijnen vors heere in ghelde up den tweesten dach van septembre 
anno LXX alst blijct bij zinen vrenen van qintanen de somme van  XL lib pars 

Item noch betaelt mijnen vors heere up sente Symoen ende inden avent anno LXX 
alst blijct bij zinen boene van qintanen de somme van    XIIII lib pars 

Item bij laste ende bevele van mijnen vors heere betaelt Jan vanden Hulle van 
tween zettinghen die hem mijn heere sculdich was alst blijct bij zuelven 
van bevele dat beliep ter somme van      XV lib XIX s p 

[2945_11_1469_6] 

Item betaelt van V gluyen die mijn heere vors dede halen enen zinen orbuir 
in thof te Rode te II s den ghuy comt      X s 

Item van dat mijnen vors heere min Lodewijc als ontfanghen voorn toechten 
ende sculdich bleef ten daghe dat ic mijn laetste rekeninghe dede voor alst 
de somme van         II s III d 

Item betaelt Cyoneel van Meukke van toolue ter brugghe temelghen 
ten tween waghens die mijnen vors heere evene brochten van Ghuedelghem IIII d 
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Item betaelt den balliu ende scepenen van Rode voor hueden salaris vanden piedinghen 
die zij deden inde prochie van Oukene onder therscip van Rode de welken 
pandinghe bij den wille van mijnen heer onderhouden was tachten volghene 
dat beliep         XXIIII s  

Item mij Lodewijc havrout als ontfangheen voorn over minen dienst ende 
wedden van desen vors ontfanghe rekeninghe ende bewijs dat te dare 
vanden jare vors        XXII lib p 

 Somme te C IIII lib IIII s IX d p 

Somme vanden vors ghehoelen uutghevene comt tsamen 
overal IIc LXX lib III d par 

Somme tontfanc de jeghen loopt IIIc XXVI lib XLII d par 

Dus up dat den ontfantlix in mynen heer betaelt heft den XXIII sten dach 
in maerte de XXVI lib 

Dus blijct dat den ontfanc verwast den uutghevenen naer den verclaerst 
van des rekeninghe de somme van XXX lib IX s XI d par 
de welke somme Lodevic Haront betaelde mijnen vors heere als hij de rekeninghe 
te claerde met sijne auctecke 
Aldus dese jeghen wooidinghe rekeinghe gheken ende ghepasseert bij mijnen 
vors heere up den XXII sten dach van marte int jare LXX 
in becondscepe vanden handsteekene hierup ghestelt vanden zelven 
mijnen here ten zelven daghe 
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1470 
[2945_12_1470_1] 

De VIe rekeinghe van Lodewyc Haront vanden heerschepe van Rode 

  Lodevick Havrouts 

   1470 

[2945_12_1470_2] 

Rekeninghe Lodewijc Havrouts die hij doet tdelen ende moghene heere mijnen heere 
van Hallennes van Rode ende van Haverie ende dat als ontfanghen van zijnen 
vors heerscepe van Rode van renten ende van thienden behoorenen ten zelve heerscepe 
ende vanden rente die mijn vors heere herst steckene in Ghuedelghem gheheeten 
de rente van Schardau ende ooc van zijne thienden stieckene micnernie ende nilerd 
verhinnenen tzelve ontfanch te Middewinter int met druist IIIc ende LXX ende 
ghedurende toten middewinter int jare duust IIIIc ende LXXI 

  Ontfanc 

Eerst ontfanghe inde prochie van Oukene onder tvors heerschip van Rode IIIc XVIII 
ras II havot II pinten evenen Curtric mate die vielen ter lichtmesse int tvors jaer 
van LXX ende die gheloost omme VII s de ras comt     C XXVII lib IX s 

Item ontfanghe inde zelve prochie van Oukene in penninc rente 
vallende ten vors daghe comt vanden jare vors     XXIII s I d 

Item ontfanghe van Roegars den Jonchen vanden thiende stieckenen inde vors 
prochie van Oukene comt vanden jare vors     XXVIII lib par 

Item ontfanghe van Michiel den Hont de huere van XXI rondenrine die ofghewonnen 
es voor sheeren rente up thoft van Wouter vanden Plachke comt vanden jare vors II s 

  Somme van desen voors ontfanghe in Oukene 
  comt overal  CLVI lib XIIII s I d 

Item ontfanghe inde prochie van Ghueldelghem dat men haet de rente van Schardau 
vallenen alle jare te halfmarte XX mudde ende VI havot evene Curtric mate daerof 
ghelevert Willem van Stavele XLIX ras dus blijfter XVI mudde ende II havot die 
ghelost omme VIII s de ras comt vanden jare vors     LXXVII lib par 

Item ontfanghe onder tzelve heerscip te Ghueldelhem in penninc rente 
vallenen ten zelve daghe comt vanden jare vors     VI s II d  

[2945_12_1470_3] 

Item ontfanghe vanden doot van Wouter Sanwijn onder tzelve heerscip van doot 
sculden II rasieren evene       XVI s 

Item ontfanghe van Maerkin van Aechtere onder tzelve heerscip van Rode  VIII s 

  Somme vanden vors ontfanghe in Ghuedelghem 
  comt overal LXXVIII lib X s II d 

Item ontfanghe van Hendrijc den Brune vanden thiende steckenen in Cuerne 
ende in Lede comt vanden jare vors      XXX lib par 
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  Somme in Cuerne en Lede 
  comt overal XXX lib par 

Item ontfanghe onder tvors heerscip van Rode inde prochie van Caechtem in Hooechlede 
ende manden prochie LXXVII ras II s pinten terde ende XLVIIIde pints evene Curtric mate 
vallene ter lichtmesse ende die ghelost omme VI s de ras comt vanden jare vors  

XXIII lib III s p payt 

Item ontfanghe onder tzelve heerscip in Caechtem XII cappoenen te renten die ghelost 
int tzelve jaere omme X s de copple comt     III lib par 

Item ontfanghe onder tzelve heerscip in Caechtem in penninc renten 
vanden jare vors        VI lib VI s VII d p par 

Item ontfanghe van Jan Volkaerde de huere van IIIIc lands dat ofghewonnen es 
voorscheenen renten dat wijlen Maertin Volkaerst was comt vanden jare vors  XII s 

  Somme van desen vors ontfanghen in Caechtem in Hoechlede 
  ende in andere prochien comt vanden jare vors XXXIII lib XX d payten 

 Somme van allen sommen vanden vors ghehuelen ontfanghe comt 
 tsamen overal IIc IIIxx XVIII lib VI s 

[2945_12_1470_4] 

Dit naer volghende es teghunt dat Lodewijc Harout als 
ontfanghen vornomt bewijst betaelt hebben in payment ende 
in minderinghe van desen vors ontfanghen vanden jare voren verclaerst 

  Uutgheven 

Eerst ghelevert mijnen vors heere up zijne graendre vanden jare vors in evene 
vanden ontfanghe vanden late in Oukene XXVI ras II havot comt 
maer der lossinghe vanden jare vors     X lib XII s 

Item ghelevert mine vors heere up zine graendre uter rente 
ontfaen in Ghuedelghem LXXIIII ras ende II havot evene comt naer der 
lossinghe vanden vors jare      XXIX lib XVI s 

Item van dat de laten in Oukene onder houden hebben van te willen betalene 
huecleden rente onder herscip van Rode vanden jare LXX dat beloopt naer bewijs 
vanden rente boucke die de vors ontfanghen overgheist minen vors heer ter desen 
rekeninghe die ofslaeche beloopt te zine neghen ende up den rente brief 
twelke onderghouden beloopt IIc XVIII ras I havot II s pinten evene te VIII s de ras 
comt naer der lossinghe      IIIIxx VII lib VII s III d par 

Item noch van dat de zelve laten onderhouden hebben te willen betalene 
huelede penninc rente onder tzelve heerscip in Oukene naer bewijs vanden 
rente boncke dat al verclaerst belopene overal    VII s VI d p payter 

 
Item noch bij bevelen van minen vors heere Hubin Baert van teercosten ten visite 
van maeester Willem Mide ende den balen ende van Pieter den Coene den XVI ste 
dach van novembre anno LXX up teerste epploot dat ende tvors heerscip vallen 
zonde twelke met ghevallen es ende twelke mijn vors heere consen 
terde dat ic hem rekeninghe daer mede doen zonde twelke beloopt  XVIII s 
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Item noch betaelt bij bevelen van minen vors heere Hubin Baert van teercoste ten 
bisine van meester Willem mude ende roose van Yseghem ende van mounsiote 
zinen zoone den XIIIIsten dach van decembre anno LXX comt tsamen  XX s 

[2945_12_1470_5] 

Item noch ghecocht ende ghelevert minen vors heere omme zinen paerden te ghevene 
II ras evene te IX s de ras comt       XVIII s 

Item betaelt scepenen van Rode van rente te besittene van dinen gheldaghen XII s 

Item betaelt scepenen van Schardau van wetteliken gheldaghen te besitten VI s 

Item betaelt loonis van Ghelue als ontfanghen vanden kerke van Caechtem 
van vrouwe Agnees van Rode jaerghetide vanden jare vors   XX s 

  Somme van C XXXII lib XVI s IX d p payter 

Item betaelt Daneel tuerlooet voor de huere van zinen zoldere daer mijns 
vors heere evene rente up vergadert was in Ghueldelghem    IX s 

Item van XXI roeden evene die Wouter vanden Placke heeft ghelaten ofwinnen 
voor scheren rente bedraghen II s pinten ende terde pints evenen de welke rente mijn 
vors heere an hem zelve heeft ende comt naer de lossinghe vanden jare vors  XVII d  

Item van noch IXc ende XVIII roeden evene der Maertin Volkaert heist laten 
ofwinnen voor scheren rente die bedraecht IIII havot II pinten evene ende in penninc 
renten XV d de welke mijn vors heere an hem zelve heist ende comt maerder 
lossinghe vanden jare vors midst der penninc rente    VIII s 

Item betaelt bij bevele ende bij laste van minen vors heere Janne van Moerkerke 
als ontfanghen vanden zettinghe vanden vijfsten deele van Oukene bij Kever 
van Quitanschen ten tweeen zettinghe vanden jare LXXI comt   XV lib XII s 

Item betaelt minen vors heere neghelde als blijct bij Kever van Quitanschen ende datte 
ten drien resen ende de verste rase den XXIIsten dach van jullie int jaer LXXI XXX 
ponden parisis ende dander reise den XVIsten dach voor oust int vors jaer XX pont parisis 
ende ter dedere reise den VIIsten dach vanden novembre int vors jaer noch XX lib 
parisise Vlaemsscher munte ende beloopt altsamen    LXX lib par 

Item noch ghezonden minen vors heere bij zinen cnape te Risele den XIX sten 
dach van maerte anno DIIIc LXXI       XXIIII lib par 

[2945_12_1470_6] 

Item mijn Lodewijc Harout als ontfanghen voornoemde onder minen dienst ende 
wedde van desen vors ontfanghe rekeninghe ende bewijs daer of te doene 
vanden jare vorseit        XXII lib parisis 

 Somme C XXXII lib X s V d 

Somme vanden gheheelen vors uutghevenen comt tsamen 
overal IIc LXV lib VII s II d p payten 

 Ende tontfanc der ieghen loept IIc IIIIxx XVIII lib VI s 

Dus blijct dat den ontfanc verwast den uutghevene naer den 
verclaese van desen vors rekennghe de somme van XXXII lib XVIII s IX d 
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Item betaelt up dese XXXII lib XVIII s IX d VIII lib XVIII s IX d 
Aldus zo ne blijft de ontfanghe maer tachtien XXIIII lib 
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1472 
[2945_13_1472_1] 

De eerste rekeninghe Jan van Mourkerke van den heerscepe van 
Rode met zijnen toebehoiren 

Jean van Mourkerke 
1472 

[2945_13_1472_2] 

Rekeninghe Jan van Mourkerke die hij dat hebben ende moghen 
heere minen heere van Hallinies van Rode ende vanden Hanerie ende dat 
als ontfanghene van zinen vors heerscepe van Rode van renten ende van 
thijenden behoorenen ten zelven heerscepe ende vanden rente die minen vors 
heere ooc heist stiecken in Ghuedelghem gheeten de rente van Schardau 
voort ooc node van zinen thiende stiecken in Cuerne ende in Lede zeghtienen 
tzelve ontfanc te muddewijten int jaere duust IIIIc LXXII ende ghedueren 
toten middewinter int jaer duust IIIIc drie ende tzeventich 

  Ontfanc 

Eerst ontfaen inde prochie van Oukene onder tvors heerscip van 
Rode IIIc XII rasieren III havot II pinten ende tviep pints evenen die vielen 
ter lichtmesse int jaer LXXII ende die ghelost dien X s de rasiere   CLVI lib VIII s XI d p 

Item ontfaen inde zelve prochie van Oukene in penninc renten 
vallenen ten vors daghe comt vanden jare vors     XXIII s I d p 

Item ontfaen van Roeger de Jonckheere vanden thiende stiecken 
inde vors prochie van OUkene comt vanden jare vors    XXVIII lib parisis 

Item als van XXX roeden evenen ligghen ofghewonnen voor sheeren 
rente up thoost van Wouter vanden Placke ende Joos Tuussac heist 
dit verleden jaer banghers gheleghen bij den welken daerof met tontfanc 

 Somme van desen vors ontfanghe in Oukene 
 comt overal C IIIIXX VIII lib IX s IIII d 

Item ontfaen inde prochie van Ghuedelghem dat men heet de rente van 
Schardau vallenen alle jare te half inder XX mudden ende VI havot 
evenen Curtricsche mate daerof ghelevert Willem van Stavele 
XLIX rasieren dus blijsten XVI mudden ende II havot die ghelost 
omme X s de rasiere comt tsamen vanden jare vors     IIIIxx XVI lib V s paris 

Item ontfaen onder tzelve heerscip te Ghuedelghem in penninc renten 
vallenen ten vors daghe comt vanden jare vors     VI s II d 

Item ontfaen van dootstudden vanden doot van Danneel Tuerloot 
pranst van II rasieren onnen die up zinen eersgront staet te renten 
ende ghelost overal        XX s 

[2945_13_1472_3] 

Item ontfaen van doodscudden vanden doot van Josine Sbackers 
ter causen van II havot evenen die up haren eersgront staet 
te renten ende ghelost overal       V s 
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Somme vanden voors ontfanghe in Ghueldelghem 
comt overal  IIIIxx XVII lib XVI s II d p  

Item als vanden thiende stiecken in Cuerne ende in Lede die Hendric 
de Brune in pachte hout omme XXX lib p s sters de welke minen 
voors heere heist den zelve pachten ghconsenteert die te betalene 
bij in jaer bijden welken daerof niet ontfaen 

Item ontfaen onder tvors heerscip van rode inde prochie van Kaechtem 
in hoochlede ende in anderen prochien LXXVI rasieren II s pinten te ade 
ende XLVIIIcl pints evenen Curtricsche mate vallenen ter lichtmesse ende 
die ghelost vanden jare vors omme VIII s de rasiere comt overal 
tsamen          XXX lib XVII s IIII d p 

Item ontfaen onder tzelve heerscip in Kaechtem XII capoenen te 
renten die ghelost in tzelve jare omme X s de copple comt 
overal          III lib par 

Item ontfaen onder tzelve heerscip in Kaechtem in penninc renten 
vanden jare vors        VI lib VI s VII d p p 

Item ontfaen van Jan Volkaerdde heere van IIIIc lands 
die ofghewonnen ligghen voor sheeren rente up thooft van 
Maertin Volkaerd was comt vanden jare vors     XII s 

Somme van dese vors ontfanghe in Kaechtem 
 Hoochlede ende in anderen prochien comt tsamen 
overal     XL lib XV s XI d p paris 

 Somme van allen sommen vanden vors gheheelen 
 ontfanghe comt samen overal  IIIc XXVII lib s V d p p 

[2945_13_1472_4] 

Dit vervolghen es tghuent dat Jan van Moerkerke als 
ontfanghere voornoemde bewijst betaelt hebben minen vors heere 
in payment ende minderinghe van desen vors ontfanghe vanden 
jare vooren beclaerst 

 Uutgheven 

Eerst betaelt bij laste ende bevele van minen vors heere ter caust van 
zinen grede ende heerscipe van Rode de ontfanghene vanden zettinghen 
onder twijsstendeel van Oukene vanden paymente vanden zettinghe 
die viel den lesten dach van april lestleden      X lib X s p 

Itemvanden paymente vanden zelve zettinghe dat viel den lesten dach 
van oust lestleden XII lib XII s p ende vanden paymente vanden 
zelven zettinghe dat viel den lesten dach van decembre     XII lib XII s p  

Also dese vors betalinghen vanden zelve daen paymenten te vallen 
blijken bij leenen van quitan vanden zelve ontfanghere belopen over 
al tsamen         XXXV lib XIII s p 

Item betaelt scepenen van Rode vanden rente te besittene vanden 
daen ghelddaghen vanden jare LXXII      XII s 
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Item betaelt scepenen van Schardau vanden wettelicken ghelddaghe 
te besittene van minen vors heeren rente in Ghuedelghem vanden 
jare vors         VI s 

Item betaelt Lodewijc Havrout als ontfanghere vanden kerke 
van Kaechtem van Vrouwe Agnees van Rode jaerghetide 
vanden jare vors        XX s 

Item betaelt Roeger van Zevene voor de huere van zinen 
zaldre deute mijns vors heeren even rente up vergtiden was 
in ghuedelghem vanden jare vors      X s 

Item van XXX roeden tinen die Wouter vanden Placke ende 
Joost Stuusscit (?) hebben ghelaten ofwinnen voor sheeren rente 
lighenen in Oukene bedraghenen IIII pinten ende XVI cl pints 
evenen de welke rente mijn vors heere an hem zelven heeft 
ende comt ende de lossinghe vanden jare vors     II s VI d p 

[2945_13_1472_5] 

Item van noch IXc XVIII roeden evenen die Maertin Volkaert heist 
ghelaten ofwinnen voor sheeren rente ligghenen in Kaechtem bedraghenen 
IIII havot II pinten evenen ende in perinten renten XV d de welke mijn 
vors heere an hem zelven heist ende comt inde lossinghe vanden 
vors jare         X s III d 

Item betaelt bij laste ende bevele van minen vors heere den bailliu 
ten scepenen van Rode vanden pandinghe die zij deden onder tghebiet 
van mijns vors heeren rente in Coolscamp ende in Zwveseele vanden 
jare verleden ende dit voor huirlen costen dat belup    XIII s X d 

  Somme van desen vors uutghevenen 
  loopt XXXIX lib VIII s VII d p p 

Item betaelt minen vors heere in ghelde den XVen dach in  
jullet anno LXXIII lestleden alst blijct bij zinen leenen van quitan 
de somme van         C lib par 

Item betaelt den zelve minen heere in ghelde te Kaechtem 
den XXIIen dach in octobre lestlede aslt blijct bij zinen leenen 
van quitan belopenen ter sommen van      L lib par 

Item noch betaelt innen vors heere te Risele tzinen huuse 
jonitieten half decembre lestleden      XLII lib p 

Item min Janne van Moerkerke als ontfanghere voornoemde over 
minen dienst ende wedden van des vors ontfanghe rekeninghe 
ende bewijs daerof te doen vanden vors jaer     XX lib p 

 Somme IIc XII lib p 

Somme vanden vors gheheelen verghevene 
comt tsamen overal IIc LI lib VIII s VII d p p 

Ende den ontfanc die jeghen loopt IIIc XXVII lib I s V d pp 
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Dus blijct dat den ontfanc verwast den uutghevenen naerden  
verclaerst van des rekeninghe de somme van LXXII lib XI s X d pars 
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1478 
[2945_14_1478_1] 

De VI ste rekeninghe van Jan van Mourkerke 

  Jean van Mourkerke 1478 

[2945_14_1478_2] 

Rekeninghe ende bewijs Jans van Moerkerke die hij doet 
delen ende moghenen heere mijnen heere van Hallennes van 
Rode ende vander Haverine ende dat als bailiu ende ontfanghere 
van zijnen voorseiden heerscepe van Roode van renten ende 
thienden behoorende ten zelven heerscepe ende ooc vanden rente 
die mijn voors heer streckende in Ghuedelghem gheheeten 
de rente van Scardau ende ooc mede van zijnen thiende 
streckende in Cuerne ende in Lede beghinnenen tselve ontfanc te 
middewinter int jaer duust IIIIc LXXVII ende gheduerenen tote 
middewinter int jaer duust IIIIc LXXVIII 

   Ontfanc 
Eerst ontfaen inde prochie van Oukene onder tvoorseide 
heerscip van Roode IIIc XV razieren ende een pinte 
evenen ende comt naer de lossinghe te XIII s de rasiere 
ter somme van       C IIIIXX IX lib IX d p 

Item ontfaen inde zelve prochie van Oukene in penninc 
renten die viel te lichtmesse int zelve jaer   XXIII s p 

Item ontfaen van Jan den Vos vanden thiende 
streckende inde vors prochie van Oukene comt 
vanden jare voors      XXVIII lib par 

 Somme van dese voors ontfanghe in 
 Oukene ter overal  IIc XVIII lib III s IX d p 

Item ontfaen inde prochie van Ghuedelghem dat men 
heet de rente van Scardau vallende alle jare te half 
maerte XX mudden ende VI havot evenen Curterijc mate 
daer of ghelevert Willem van Stavele XLIX rasieren 
dus blijfter XVI mudden ende II havot die ghelost 
in tselve jaer omme XII s de rasiere 
comt samen       C XV lib X s p 

Item ontfaen onder tzelve heerscip in Ghuedelghem in penninc 
renten vallenen ten voorseiden daghe comt vanden jaer vors  VI s II d 

 Somme van dese voorseiden ontfanghe 
 in Ghuedelghem ter overal C XV lib XVI s II d p 

[2945_14_1478_3] 

Item ontfaen van thienden in Cuerne ende in Lede die 
Heinderic de Brune in pachte hout comt vanden 
jare voors       XXVII lib par 
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Item ontfaen onder tvoorseide heerscip van Rode inde 
prochie van Kaechtem hoochlede Yzeghem ende emelghem 
LXXVII rasieren II pinten ende een halve terde 
ende XLVIII sten deel pints evenen Curterijcse mate 
vallenen te lichtmesse ende die ghelost vanden jaer 
voors omme X s de raziere comt overal      XXXVIII lib XI s IX d 

Item ontfaen onder tselve heerscep van Roode in Kaechtem 
XI capoenen te renten die ghelost int zelve jaer 
omme X s de coppele loopt      III lib 

Item ontfaen onder tselve heerscip van Roode inde prochie 
van Kaechtem hoochlede Yzeghem ende Emelghem in penninc 
renten vanden jare voors      VI lib VI s VII d p p 

Item ontfaen onder tvoorseide heerscip van roode inde 
prochien van Coolscamp ende Zwevesele in penninc 
renten vanden jaer voors      II s I d p 

Item ontfaen van Jan Volckaerd de huere van IIIIc  
lans die of ghewonnen es van sheeren rente up thof 
van Maertin Volckaerd comt vanden jaer voors    XII s p 

Item ontfaen van Salzers brunsteen den pacht van mijns 
voors heeren deele vanden hofstede huizen ende erve daer 
de voors Salzers up woont twelke smijnen voors heere 
toe qwam bij confiscacien vanden doot van Jan vanden  
Pederie ende es de rechte heeltsceede vanden voors 
erne huuzen ende catylen der up staenen waerof 
comt den zelven pacht boven renten vanden  
jare voors        XLVIII s pars 

[2945_14_1478_4] 

Item ontfaen vanden selvene van eenen leene dat 
verstorven es Joos Wasen byder doot van Clays Sneeze 
ligghende ter bester vroome ghehouden vanden hove van 
ronde comt booven der rente diere jaerlix yte ghaet   VI lib p 

Item ontfaen van Michiel van Gheluwe van dat hij ghevange 
was up tghistel lant ghecomeseert     XXX s 

 Somme van der voors ontfanghe onder tonde 
 comt IIIIxx V lib X s V d p 
 somme van aldengheheelen ontanghe IIIIc XIX lib X s II d p 

Dit naer volghende es tghoont dat Jan van Moerkerke 
als bailiu ende ontfanghere voors bewijst betaelt hebben 
mijnen voors heere van Hallennes in paymente ende 
minderinghe van der voors ontfanghe 

Eerste betaelt scepenen van Roode vanden rente te 
besittene vanden drien gheldaghen vande jare 
LXXVII         XII s par 
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Item betaelt scepenen van Scardau vanden wettelicken 
ghelt daghen te besittene van mijns voors heeren rente 
in Ghuedelghem vanden jare LXXVII     VI s 

Item betaelt Mechiel vanden Pederie als ontfanghere 
vanden kerke van Kaechtem van vrauwe Agnees 
van Roode jaergetijde anden jaer voors     XX s p 

Item betaelt den zelven Mechiel als ontfangher voors 
van Abeen Planken gheoorbaert ande brigghe naerst 
den byntre benoorden an thof te rode costen    VIII s 

Item betaelt vanden zelver brigghe te vermakene 
Willem van Beselare up zijnen cost     VI s 

Item betaelt Jan Harrout fe Willem vanden Brugghe  
te vermakene ende een men badge voor tneder hof 

[2945_14_1478_5] 

Drie daghen ende eenen halve yp zijnen cost 
te VI s sdaech loopt       XXI s p 

Item betaelt Jan den Fraye LX gluwen verdect 
int upper hof up de zale ende upterijt stal ten 
II s stic loopt        VI lib par 

Item betaelt Bertolmeeus vanden Poorte van V daghen 
t edeckene ande huuzen voors ten VI s sdaech 
up zijnen cost comt       XXX s p 

Item betaelt Jan Blommijn van Plaestrne ande 
voors huuzen up zijnen cost      X s 

Item betaelt Jan van Roozen Jan Mottoen ende 
Maes stochkelin vanden Eeken te verplanten ten 
VI s thondert up haerleden cost tot      XLI s 

Item betaelt Roel van Aelmersch vanden bramen 
te hauwene die inde zelve eeken stonden    XII s 

Item betaelt Joos den Reepere vanden huere van 
zijnen zoldere daer mijns voors heeren even rente 
up verghadert was in Ghueldelghem vanden 
jare voors        XII s 

Item van IXc lans ende XVIII foen die maertin 
Volckaert heeft ghelaten ofwinnen voor sheeren 
rente ligghende in Kaechtem bedraghenen IIII havot 
II pinten evenen ende in penninc renten XV d 
de welke mijn voors heere an hem zelven heeft 
ende comt naer de lossinghe vanden jare 
verleden        XII VI d 

[2945_14_1478_6] 

Item betaelt mijnen voornomde heere van Hallennes 
in ghelde alst blijct bij drien sedullen gheteekent 
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met mijns voors sheeren hanteene die belopen 
tsamen overal        LXI lib pars 

Item betaelt mijnen voorseiden heeren te daghe 
van des rekeninghe in ghelde      LIIII lib p 

Item betaelt mij Jan van Moerkerke als bailiu ende 
ontfanghere over mynen dienst ende wedden 
van desen voorseiden ontfanghe rekeninghe ende bewijs 
daer of te doene vanden jare LXXVII     XVI lib 

 Somme vanden uutghevene ende betalinghe 
 toen overal  III C XLVI lib X s III d par 

 Ende den ontfanc den jeghen loopt 
 tsamen IIII C XIX lib X s II d p 

Dus blijct dat de ontfanc wast den uutgheven 
so dat ic Jan van Mourkerke tachten blijven mijnen 
vors heere de somme van LXXII lib XIX s VIII d p ende 
orcanduyvurs hanter tvors hoes up ghestelt den VIen 
dacht van sporkele anno LXXVIII 
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1479 
[2945_15_1479_1] 

De VIIste rekeninghe van Jan van Mourkerke 

  Jean van Mourkerk 

  1479 

 
[2945_15_1479_2] 

Rekeninghe ende bewijs Jans van Moerkerk die hij doet verdelen ende moghende 
heere mijnen heere van Hallennes van Rode ende vanden Haverie ende dat als bailliu 
ende onfanghere van zijnen voors heerscepe van Rode van renten ende thienden behoorenden 
ten zelve heerscepe ende ooc vanden rente der mijn vors heere hoest stieckende 
in Ghuedelghem gheheeten de rente van Scardau ende ooc mede van zijne 
thiende stieckenen in Cuerne ende in Lede byghinnenen tzelve otnfanc ter middewinter 
int jaer duust IIIIc LXXVIII ende gheduerenen tote middewintre int jaer XIIIIc LXXVIX 

 Ontfanc 

Eerst ontfaen inde prochie van Oukene onder tvors heerscip van Rode 
IIIc XV ras ende een pint evenen ende comt vaer de lossinghe te XVI s de 
ras ter somme van       IIc LII lib XII d paars 

Item ontfaen inden zelve prochie van Oukene in penninc renten die 
viel ter lichtmesse int zelve jaer vors     XXIII s  p 

Item ontfaen van Jan de Vos vanden thiende stieckenen inden vors 
prochie van Oukene comt vanden jare vors    XXVIII lib p 

  Somme van dese vors ontfanghe in Oukene 
  loopt over al IIc IIIIxx I lib IIII s p 

Item ontfaen inde prochie van Ghuedelghem dat men heet de rente 
van Scardau vallende alle jars te halfenen te XX mudden ende VI 
XLIX ras ons blijfster XVI mudden ende II havot die ghelost int 
zelve jare omme XIIII s de ras comt tsamen    C XXXV lib IX s p 

Item ontfaen onder tzelve heerscip in Guedelghem in penninc renten 
vallenen ten voors daghe comt vanden jare vors    VI s II d p 

  Somme van dese vors ontfanghen in Ghuedelghem 
  loopt overal tsamen C XXXV lib XV s II d 

[2945_15_1479_3] 

Item ontfaen vanden thiende in Cuerne ende in Lede die Joos vanden Nusch 
fl lauwers in pachte hout comt vanden jare vors    XXVII lib paris 

Item ontfaen vanden tvors heerscip van Rode inden prochie van Kaechtem 
Hoochlede Yseghem ende Emelghem LXXVII ras II s pinten teidt ende 
XLVIIIcl pints evenen Curtrixsche mate vallende ter lichtmesse ende die 
ghelost vanden jare vors omme XII s de ras comt overal    XLVI lib VI s II d p 

Item otnfaen onder tvors heerscip van rode in Kaechtem XII capoenen 
te rente die gelost int zelve jaer omm X s de coppplre comt  III lib X s 
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Item ontfaen onder tzelve heerscip van Rode inder prochien van Kaechtem 
Yseghem ende Emelghem in penninc renten vanden jare vors   VI lib VI s VII d par 

Item ontfaen onder tvors heerscip van Rode inde prochien van Coolscamp 
ende Zwevezeele in penninc renten vanden jare vors    II s I d p p 

Item ontfaen vanden Aeldinghen van Jan Volkaerde de heere van 
IIIIc lands der ofghewonnen ligghen van sheeren rente up thooft van 
Martin Volkaerde comt vanden jare vors     XII s pars 

Item ontfaen van Sakers Brunsteen den pacht van myns vors heeren 
deele van hofsede huisen ende ter daer de vors Sakers up woont 
twelke mijnen vors heere toequam bij comfscanten vanden doot van Jan 
vanden Pedeinc ende es de rechte heeltsceede vanden vors aer huusen 
ende cateylen die up staenen waerof comt den zelven pacht vanden rente vanden 
jare vors         XLVIII s paris 

Item ontfaen vanden relieve van conen leent dat verstorenen es die Pieter 
de Coene bijden doot van Pieter de Coene zijnen vader was ghehouden 
tzelve leen vanden heer van Rode stiekenen inde prochien van Rumbeke 
ligghende teenen vullen relieve van      XLI s pars 

[2945_15_1479_4] 

Item ontfaen van Joos vanden Hulle fp Jans ter canse van conden boete 
van dat hij vertrac bi porchie pinden constede gheespacht voor 
vonnesse daerof dat borghe was Jan de Vos comt    III lib pars 

Item ontfaen van doodcoope vanden doot van Victoor Noppe in 
Ghuedelghem onder theerscip van Scardau comt    XXXVI s p 

 Somme van desen loopt  C lib X s XI d p 

 Somme van allen vors gheheelen ontfanghe 
 comt stamen onveral Vc XVII lib X s I d p 

Eerst naer volghende es tghuend dat Jan van Moerkerke als bailliu ende 
ontfanghen vors bewijs betaelt hebbenen mijnen vors heere van Hallennes 
in payment ende muddecopinghe van dese vors ontfanghe 

Eerst betaelt scepenen van rode vanden rente te besitten van drien 
gheltdaghen vanden jare LXXVIII      XII s pars 

Item betaelt scepenen van Scardau vanden wette gheltdaghe te 
besittene van mijns vors heeren rente in Ghuedelghem     VI s p p 

Item betaelt Michiel vanden Pederie als ontfangheere vanden kerke 
van Kaechtem van vrouwe Angees van rode jaarghetijde vanden 
jare vors         XX s p p 

Item betaelt Joos den rooptie voor de huere van zijne zoldre 
daer mijns vors heeren evenen rente up vergadert was in 
Ghuedelghem vanden jare vors       XIII s p p 

Item als vanden lande dat Maertin Volkaerde heeft ghelaten ofwinnen 
voor sheeren rente ligghenen in Kaechtem bedraghenen IIII havot II pinten 
evenen ende in penninc renten XV d de welke rente mijn vors heere an hem 
zelven heeft ende comt in der lossinghe vanden jare vors    XIIII s IX d p p 
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[2945_15_1479_5] 

Item betaelt Joos vanden Vivere vanden Poortkine te verintkome ander 
westende vanden hove te Rode up zijnen cost met eenen knape    XL s p 

Item betaelt van naghelen ende yserweerc int zelve poortkin    IX s p 

Item betaelt ende ghesonden mijnen vors heere twee vette coeyter ghecocht 
bij Willem Oom ende coste XXXVIII scilde loopt bij ponden pars     XLV lib XII s p 

Item betaelt den vors Willem over zijnen cost ende coeyte    XVI s p p 

Item betaelt blommedre over zijne costen vanden vors boesten te dombier (?) 
van Roesselare tot Rysele        VI s p p 

Item betaelt van dat de beesten verteerden te Roessellare inden ware   IIII s 

Item betaelt mijnen vors heere in ghelde alst blijct bij zijnen cedullen date 
handen voor den dach van heden belope tsamen    IIIc LXXV lib paris 

Item betaelt mijnen voornoemde heere in ghelde te daghe van dese 
rekeninghe de somme van        XXXVI lib p 

Item IIII Janne van Moerkerke als ontfangher voornoemde over minen 
dienst ende wedden van dese voors ontfanghe rekeninghe ende bewijs 
derof te doene vanden jare vors       XVI lib p p 

 Somme van dese voors gheheelen uutghevenen 
 comt overal IIIIc LXXIX lib XIII s IX d p 

 Ende den ontfanc die jeghen 
 comt over al Vc XVII lib X s I d p 

Dus blijct dat den ontfanc volwast den uutghevenen ende 
tverclaers van deser rekeninghe de somme van C XXXVIII lib 
XVI s IIII d par 
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1480 
[2945_16_1480_1] 

De IX ste rekeninghe van Jan van Mourkerke 

 Jean Mourkerke 

  1480 

   Rekeninghe mijns heere van Hallennes 

   van zijnen hove te Rode anno LXXX 

[2945_16_1480_2] 

Rekeninghe ende bewijs Jans van Moerkerke die hij doet ende deden ende moghenen 

heere mijnen heere van Halennes van Rode ende van Haverie ende dat als bailliu 

ende ontfanghe van zinen vors heerscepe van Rode van renten ende tiende behoorenen 

te selven heerscepe ende vors land rente die mijn vors heere heeft streckenen in 

Ghuedelghem gheheeten de rente van Scardau ende oec mede van zijnde tienden 

streckenen in Cutric ende in Lede beghinnen tselve ontfanc te middewinter int 

jaer duust vier hondert ende LXXX 

  Ontfaenc 

Eerst ontfaen inde prochie van Oukene onder tvors heerscip van Rode 

IIIc XV ras ende een pinte evenen comt naer de lossinghe te XII s 

de ras ter somme van      C IIIIxx IX lib IX d par 

Item ontfaen inde selve prochie van Oukene in penninc rente de welke 

rente viel te lichmesse int selve jaer comt   XXIII s 

Item ontfaen van Jan de Vos van tienden streckenen inde vors prochie 

van Oukene comt vanden jare vors    XXVIII lib p 

 Somme van desen vors ontfanghe in Oukene 

Item ontfaen inde prochie van Ghuedelghem dat men de rente van 

Scardau vallende alle jare te halfnemte XX mudde VI havot evenen 

Curtrische mate daer of ghelevert Willem van Stavele XLIX ras evenen 

dus blijfter XVI mudden ende II havot die gelost int selve jaer omme 

XII s de ras comt tsamen     C XV lib X s par 

Item ontfaen onder tselve heerscip in Ghuedelghem in penninc rente vallenen 

ter vors daghe comt vanden vors jare    VI s Ii d par 

 Somme vander ontfanghe in Ghuedelghem 

 comt over al  C XV lib XVI s II d 

[2945_16_1480_3] 

Item ontfaen vanden tiende die mijn heere vors heeft in Cuerne ende in Lede 

die Joos vanden Meersch in pachte hout comt vanden jare vors XXVII lib par 

Item ontfaen onder tvors heerscip van Rode inde prochie van Kaechtem Hoochlede 

Yseghem ende Emelghem LXXVII ras II z pints terde ende XLVIIIIel pints 
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evenen Curtricsche mate vallenen ter lichmesse ende die ghelst vanden jare 

vors X s de ras comt over al       XXXVIII lib XI s IX d par 

Item ontfaen onder tvors heerscip van Rode in Kaechtem XII capoenen te renten 

die ghelost int selve jaer omme X s de cappele comt    III lib par 

Item ontfaen onder tselve heerscip van inde vors prochie van Kaechtem 

Yseghem ende Emelghem in penninc renten vanden jare vors   VI lib VI s VII d p par 

Item ontfaen onder tvors heercip van Rode inde prochie van Coolscamp ende 

Zwevezeele in penninc rente vanden jare vors     II s I d p par 

Item ontfaen vanden aeldinghe van Jan Volkaarde de huere van IIIIc lants 

die of ghewonnen ligghen van sheeren rente up thooft van Mertin Volkaert 

comt vanden jare vors        XII s 

  Somme van dsen ontfanghe 

  comt overal  LXXV lib XII s VI d 

  Somme van al den ontfanghe 

  comt IIIIc IX lib XII s V d 

[2945_16_1480_4] 

Uutgheven in minderinghe vanden vors ontfanghe 

Eerst betaelt scepenen van Rode vander rente besittene van III 

geldaghen vanden jare LXXX       XII s 

Item betaelt scepenen van Scardau vanden wettx gheldaghen te besittene 

van mijns vors heeren rente in Ghuedelghem     VI s 

Item betaelt maerp egghelc als ontfanghen vanden kerke van Kaechtem 

van vrauwe Agnees van Rode jaerghetyde vanden jare vors   XX s par 

Item betaelt de weduwe van Joos den Repere over de huere van haren 

zoldere daer mijn vors heeren enen rente up vergadert was in Ghuedelghem 

vanden jare vors        XII s par 

Item als vanden lande dat Mertin Volkaert heeft gelaten of wijnen van 

sheeren rente ligghenen in Kaechtem bedraghenen IIII havot ende II pinten 

evenen ende in penninc rente XV d de welke rente mijn vors heere an hem 

zelve heeft ende comt naer de lossinghe vanden jare vors   XII s VI d 

Item betaelt Jan de Fraye van XV gluyen vertert up de husen ende zale 

staenen up tupperhof te Rode die mijn vors heere te reephout te zinen 

laste te II s elken gluy comt tsamen      XXX s 

Item betaelt den deckere vanden zelven gluye te bedeckene up de vors husen 

te VI s sdaechs up zinen cost comt van II daghen     XII s 

Item betaelt Hendric de Clerc van XXI ellen servietten te wevene om 

mijn den vrauwe van Rode in dit verleden jaer dat bedrouch   IIII lib par 
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Item betaelt den selve Hendric van XXIIII ellen limbaerts te wevene 

te XV d delle dat hij mijnden vrauwen ghewrocht ende ghelevert heeft 

loopt          XLII s VI d 

  Somme XI lib VII s 

[2945_16_1480_5] 

Item noch so doet de vors Jan van Moerkerke payment ende betalinghe 

minen vors heere metten sinen die hij Janne van Moerkerke gheconsiteert heeft 

jeghen tverlies van VI lib gh dat de selve Jan hadde an Hendric de Bruut 

die bijstiep wech liep de somme      XX lib par 

Item betaelt minen vors here alst blijct bij eender cedulle vanden daten 

den XXIXen dach van hoymaeten de somme van     VIII lib gh 

Item betaelt minen vors heere metten somme van penninghen hem ghesonden bij 

Daepsijn sinen camerlinc alst blijct bij eender cedulle vanden date van den 

derde daghe van otobre de somme van      VI lib gh 

Item betaelt minen vors heere in gheldt alst blijct  vij eender cedulle vanden 

date vanden Xen dach in decembere de somme van     IIIIxx lib par 

Item betaelt nu Jan van Moerkerke als balliu ende ontfanghen over minen 

dienst ende wedden van desen vors ontfanghe rekeninghe ende bewijs 

daer of te doene vanden vors jare      XVI lib par 

  Somme van desen vors gheheelen uutghevenen 

  comt over al  IIc IIIIxx XV lib VII s 

  Ende tontanc die jeghen loopt 

  overal    IIIc IX lib XII s V d 

Dus blijct dat den ontfanc verwast de uutghevenen 

de somme van   XIIII lib V s V d 

De welke somme van  XIII lib V s V d ic ontfanc 

van Janne van Moerkerke mijnen ontfanghere den 

ellevenne sten dach van fevrier int jare XIIIIc  

ende IIIIxx ende een ende heft daer afquitaere ghetecken 

met mijnen hant 
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1487 
[2945_17_1487_1] 

Rekeninghe ende bewijs Jans van Moerkerke sp vuls 

 Ontfanc 

Eerst ontfanc inde prochie van Oukene onder tvors heerscip 

van Rode die die bedelen moghenen ende monsen heere mer Gheraerdt van Coyeghem 

ruddere heere van Hallennes vanden Haverie ende dat van zijnen 

hove ende heerscepe van Rode int oostypambacht van als dies 

als baliu ende ontfanghere ontfaen ende utegeghevenen heeft van 

renten van thienden ende vervallen ten vors heerscepe behoorende 

beginnnen ende ingaende tselve ontfanc te middewintere int 

jaer ons heere duust IIIIc zes ende tachtentich ende gheduerende 

tote middewintere int jaer XIIIIc ende zeven ende tachentich 

  Ontfanc 

Eerst ontfanghe inde prochie van Oukene onder vors heerscip 

van Rode drie hondert vichtien ras ende een pinte evenen Curtricke 

mate comt in de lossinghe van dese vors jare te XVI s de 

ras de somme van       IIc LII lib I s par 

Item ontfanghe inde zelve prochie van Oukene in penninch 

rente de welke viel ter lichtmesse anno LXXXVI    XXIII s 

Item ontfanghe van Jan den Vos van eenden thiende streckenen inde 

vors prochie van Oukene vanden jare ende onste LXXXVI   XXVIIII lib 

 Somme van dese vors ontfanghe inden prochie 

 van Oukene loopt van vors jare LXXXVI 

 de somme van  IIc IIIIxx I lib IIII s 

[2945_17_1487_2] 

Item ontfanghe onder voors heerscip van Rode inde prochie van Caechtem 

Hoochlede Yseghem ende Emelghem LXXVII ras II pinten ute haker 

cerde XLVIIIc deul pinte eevenen Curtrike mate vallenen ter lichtmesse 

int vors jaer LXXXVI ghelost int vors jaer omme XIIII s de ras 

comt tsamen        LIIII lib II d par 

Item ontfanghe onder tvors heerscip van rode in Kaechtem XII capoenen 

te rente ende die gheloost indit vors jaer vuer X s cappele 

comt tsamen        III lib paris 

Item ontfanghe onder tvors heerscip van Rode inde zelve prochie van 

Caechtem Yseghem ende Emelghem in penninc rente vanden jare vors 

de somme van        VI lib VI s VII d p paris 

Item ontfanghe inde vors heercip van Rode inde prochie van Coolscamp 

ende Zwevezele in penninc rente vanden jare vors    II s I d par 
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Item ontfanghe vanden aeldinghen van Jan Volkaerde de huere van IIIIc 

lands die ofghewonnen ligghen voor sthienen rente up thoft van 

Mertin Volkaert comt vanden jare vors      XII s 

Item ontfanghe van Willem femd fp Henderich van 

eenden boete die ghecompeseert      XL s 

Item ontfanghe van tzelste tiende pennic relief ende camerlinc geld  XVI lib XVI s 

 Somme van dese vors ontfanghe 

 loop   IIIIxx II lib XVI s XI d par 

Somme van alden ontfanghe van dese vors jare LXXXVII 

loopt intgheheele IIIc LXIIII lib XI d par 

[2945_17_1487_3] 

Uutghevenen mindderinghe vanden vors ontfanghen anno LXXXVI 

Eerst betaelt scepenen van Rode vanden renten van Scardau te 

besittene vanden drie geldaghe vanden jare LXXXVI     XII s 

Item betaelt den ontfanghere vanden kerken van Caechtem 

van vrauwe Agnees van Rode jaerghetide vanden jare vors   XX s 

Item als vanden lande dat Mertin Volkaert heeft gelaten 

ofwinnen vor scheren rente ligghenen inde prochie van Cachtem 

te draghen IIII havot II pinten evenen ende in penninc renten 

XV d de welke rente rente mijn vors heere an hem zelve 

heeft ende comt in de lossinghe van desen jare     XVII s 

Item betaelt minen heere van Hallennes inghelede als dat 

dat blijct bij eenden cedulle met zijnder hanteekenc 

vanden date vanden XVten daghe van ouste LXXXVI 

de somme van         C lib par 

Item noch betaelt den zelven heere blijkenen als boven 

vanden date vanden XVIIten daghe octobre LXXXVI 

de somme van         XIII lib XIIII s par 

Item betaelt noch blijkenen bij cedulle vanden date 

van aller helighen daghe anno LXXXVII      LIIII lib pars 

Item noch betaelt blijkenen bij cedulle vanden date 

vanden eersten daghe lauwer anno LXXXVII      LIIII lib 

Item mij Jan van Moerkerke als ontfanghere dat ende 

mijnen dienst ende wedde van dese vors ontfanghe 

rekeninghen ende bewijs te doene      XII lib pars 

 Somme van al dese gheheelen uutghevenen 

 loopt IIc XXXVI lib III s par 

 Ende den ontfanc der jeghen loopt 

 overal IIIc LXIIII lib XI d par 
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Dus blijct dat den ontfanc wast den uutgheghevene 

de somme van 
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1494 
[2945_18_1494_1] 

Comptes de Lyon de Languemech de  

Roodes per l an mill et XIIII 

 Leon de Langhemersch 

  1494 

[2945_18_1494_2] 

Rekeninghe es bewijs Lyons van Langhemersch als bailien ende ontfanghere 

die hij doet cydelen es wijsen Maercxe van Coyeghem heere van Hallennes 

ende van rode ende dat van sekere rente thienden ende vervallen 

beherende te voors hove ende heerscep van Rode ende dat vanden jaer XIIII 

 Ontfanc 

Eerst inde prochie Oukene onder tvoors heerscip van Rode 

drie hondert vichtien rasieren evenen ende een pinte Curtrijxsche mate 

wanof de lossinghe was vanden voors jare XCIIII VIII s elke rasiere 

comt vanden voors jare tsamen      C XXVI lib p 

Ontfaen inde vors prochie van Ouckene onder tvoorseide 

heerschip van Rode in penninc renten     XXIII s par 

Vanden thiende die Jan de Vos hout in pachte gheleghen inde prochie 

van Ouckene ende ghelt jaerlix in pachte XXVIII lib par twelcke 

angaet den ghemeene streshuuse daer omme te dese rekeninghe moet 

Item noch ontfaen van eenen rekene van eenen leene dat ligt inde prochie 

van Ouckene bijden doot van Willem de Vroe    X lib p 

Item noch van eenen relieve van eenen leene dat ligt inde prochie van Guedelghem 

vanden toebehoerde Lambrecht vanden Hubsussche   XLIII s VI d par 

 Somme vanden voors ontfanghe inde prochie 

 van Ouckene comt vanden vors jare C XXXIX lib VI s 

[2945_18_1494_3] 

 Ontfanc inde prochie van Caenkthem vanden voors jare 

Item inde voors prochie van Caeghtem Yseghem Hoeghlede ende Emelghem 
LXXVII rasieren II pinten en halve terde ende tachtenveertich ste deel Ontfanc 
pints evenen Curtrijcxste mate wanof de lossinghe was elcke rasiere VI s 
comt vanden voors jare XCIIII      XXIII lib II s 

Item noch ontfaen inde voors prochie van Caeghtem in cappoen renten 

XII cappoenen wanof ghelost was elcken cappoen V s comt  III lib par 

Item noch ontfaen inde voors pyc ander tvoors heerscip Caechtem Yseghem 

ende Emelghem in penninc renten     VI lib VI s VII d par 
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Item noch ontfaen onder tvoors heerscip inde prochie van Coolscamp 

ende Zwevezele       II s I d p par 

Item noch ontfaen inde prochie van Caeghtem vanden aeldinghen 

van Maercx Egghele indesen tijt Gille van Strate    XXIII s 

Item noch ontfaen vanden aeldinghe van Jan Volkaert den pacht 

van IIIc landts die of ghewonnen ligghen voor de rente    XII s par 

Item noch ontfaen van evenen leene vanden relieve twelcke leyt inde prochie 

van Caeghtem ende Rouselare bijden doet van Roelant van Slechaghe X lib par 

 Somme vanden gheheelen ontfanghe 

 in Caechtem comt tsamen    XLIIII lib VI s VIII d 

 Somme van al den gheheelen ontfanghe 

 beloept tsamen over al      C IIIIxx III lib XII s VIII d 

[2945_18_1494_4] 

 Huutghevenen ghedaen up den voors 

 ontfanc ende dat vanden jare XCIIII 

Eerst betaelt bij Jan de Gant te Rouselare inde buese 

alsoet blijct bij hove van Quitancen    LX lib par 

Item noch betaelt den heere van Hallenes te Rijsele tsijnen huus 

den X ten Drisevie anno XCV alst blijct bij cedulen  LXVIII lib par 

Item noch betaelt te Roeselare inde burse een ghelaghe 

twelcke was ghestelt upt eerste vervallen van Rode of 

van mosseerambacht twelcke verscenden es up den hove van 

Rode bijden doot van Willem de Vroede ende draeght   LVIII s par 

Item noch betaelt den ontfanghen vanden kerke van Caegthem 

vanden jaergetijde van vrauwe Agnees van Rode  XX s 

Item noch betaelt met ofghewonnen lade inde prochije van 

Caeghtem dat van luet ter behoerde Mertin Volckaert inde 

ghelt jaerlijx te renten bier haudt twee pinten ende 

in penninc renten XV d comt tsamen    VIII s 

Item noch betaelt den bailiou van inghelumeste onder 

recepis van eenen leene ende es een thiende ghehanden 

van mijnen heere van Ckuerne gheleghen inde prochije 

van Cuerne ende Ledelede comt    XXX s 

Item noch betaelt tYseghem inde ketele van tween gheleeghen 

VIIen Wakue Vonckaert ende jaers ander   XI s par 

Item noch betaelt vanden leene tYnghelmunstre vanden relievene 

ende vanden bailliu ende mannen    XIIII lib par 

[2945_18_1494_5] 
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Item noch ghegheven bij Gheraerdijn den XXVIen in lentbe 

tzelve gewin troten ende een aldinc valen    XXVI lib XII s par 

Item noch betaelt den wet van Rode drien ghelde daghen 

te besitten naer doude costume     XII s  

Item noch mij betaelt Lon van Langhemersch als bailliu ende 

ontfangere van mijnen dienst ende wedde    XII lib  

 Somme van den huutghevenen 

 comt over al C IIIIxx III lib XII s VIII d 

 Ende den ontfanc draeght 

 in scelijcx als vanden C IIIIxx III lib XII s 

Aldus ghrekent ende ghepusseert bij mijnen heere van Hallenes 

bij Joos tiende ende Zegher van Lerberghe den IIIIen in Hoymaent 

anno XCVI  

         Lyon van Langhemersch 
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1495 
[2945_19_1495_1] 

Comptes de Lyon de Languemesthe de Roode 

pour l an mill et quize 

   Lyon de Langhemerck 

    1495 

[2945_19_1495_2] 

Rekeninghe ende bewijs Lyons van Langhemersch als bailiau ende ontfanghere 

die hij doet eydelen ende ? Maerx van Coyeghem heere van Hallenes 

ende van Rode es dat zekere renten tiende ende vervallen behoerenen 

ten voors here es heerscepe van Rode ende dat vanden jare es ouste XCV 

 Ontfanc 

Eerst inde prochie van Ouckene onder Rode drie hondert vichtien 

rasieren evenen Curtrijcxsche mate warof de lossinghe was elcken 

rasieren VIII s par comt over al tsamen     C XXVI lib 

Ontfaen inde voors prochie van Ouckene onder voorseide 

heerscip van Rode in penninc renten vanen voors jare   XXIII s par 

Ontfaen in de voors prochije van Ouckene van eenden thienden 

die Jan de Vos in pachte hout      XXVIII lib 

  Somme vanden voors ontfanghe in Ouckene 

  draecht vanden voors jare XCV  C LV lib III s par 

 Ontfanc in Caeghtem 

Eerst ontfaen in Caeghtem Hoechlede Yseghem ende Emelghem 

LXXVII rasieren twee pinten een halve terde ende tachtenveertic deel 

pins evenen Curtrijcxsche mate warof de lossinghe was elcke rasieren 

VI s par comt vanden voors tsamen     XXIII lib II s 

Ontfaen noch inde voors prochije in cappoen rente XII cappoenen 

te V s par elcken xappoen comt tsamen vanden voors jare  III lib 

[2945_19_1495_3] 

Ontfanc 

Ontfaen inde prochije van Caeghtem Yseghem ende Emelghem 

onder tvoors heerscip van Rode in penninc rente    VI lib VI s VII d p 

Ontfaen inde prochije van Coelscamp ende Zwevesele 

onder tvoors heerscip van Rode vanden voors jare   II s I d par 

Ontfaen inde prochije van Caeghtem van 

Gilles vanden Strate vanden voors jare     XXIIII s par 
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Ontfaen vanden Waedutte van Jan Volckaert den pacht 

van IIIc landts die of ghewonnen ligghen     XII s par 

 Somme van tvors ontfanghe 

 in Caeghtem comt  XXXIIII lib VI s IX d 

Item noch ontfaen van eender thiende gheleghen in Ledelc inde 

Cuerne ende heift in pachte Joos vanden Meersch 

ende ghelt jaerlicx in pachte      XXVI lib par 

Item noch ontfaen bijden doot van mijnen heere van humtkerke 

trelief van eenen heere heet canderlijncx    X lib par 

 Somme XXXVI lib 

Somme van al den gheheelen ontfanghe 

comt over al vanden voors jare    twee hondert XXV lib IX s IX d 

[2945_19_1495_4] 

Huutgheven up den voors ontfanc 

vanden voors jare XCV 

Eerst ghesonden bij zijnen bode den XXII sten 

Wedumaent int jare XCVI      L lib X s par 

Item noch betaelt den heere van Hallenes te Caeghtem 

present Joos tienden ende den pachter      XXVIII lib par 

Item noch betaelt den heere heere van Hallenes 

den IX in october XCVI       XL lib par 

Item nog betaelt vanden brugghe houten Walle 

te doet den temmerlied       XXVI s par 

Item noch ghesonden bij Charloot ende bij Gille van 

Meersenhoven up sinte Andries anno XCVI     XL lib 

Item noch ghesonden bij vervaerdijn den Xen  

in sporkele bi gedin rocven valeten     XIX lib XVI s 

Item noch betaelt den ontfanghere vanden ontfanghen van 

kercke van Caeghtem vanden jaergetijde van vrauwe 

Agnees van Rode       XX s 

Item noch betaelt met of ghewonnen lade inde prochije van 

Caeghtem dat wij het toebehoerde Maertin Volckaert inde gelt 

jaerlicx te renten vier havodt twee pinten evenen ende 

in penninc renten XV d comt      VIII s 

 Somme vanden voors huutghevenen  C IIIIxx I ib par 

[2945_19_1495_5] 

Item noch betaelt der Wet van Rode vanden drien 

ghelt daghen nat doede costume     XII s 
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Item noch den XIIIIen in sporkele bij 

sarloot ghesonden    XII lib par 

Item onder mijnen dienst ende wedden 

vanden voors ontfanghe    XII lib par 

Item noch betaelt Gheeraert de Witte van eenen 

wedden rente bouc te scrijvenen ende Miedde comt 

ende zijde van allen den graden die de rente ghelden 

ende legher daer of te besoukene te Wetere 

in Ouckene Caeghtem Hooghlede ende Yseghem 

voer zijnen arbeyt moyte ende vanden boecke 

ende vanden boucke te grosserene es van screvene  XII lib par 

 Somme van alden huutghevene loopt 

 int gheheele  IIc XVII lib XII s  

 Ende den voors ontfanc draeght 

 ter somme van   IIc XXV lib IX s IX d 

 Dus blijct dat ontfanc verwast 

 den huutgheven  VII lib XVII s IX d 

Aldus gherekent ende ghepasseert sij mijnen heere 

van Hallenes Ven in mey anno XCVII 
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1496 
[2945_20_1496_1] 

Rekeninghe ende bewijs Lyoens van Langhemersch als bailiu ende ontfanghere 

van eydelen ende wijsen Maercxe van Quighem heere van Hellenes ende  

van Rode ende dat van zelven renten thienden ende vervallen behorenen 

ten vors heerscepe van Rode ende dat vanden jare ende ouste XCVI 

 Ontfanc 

Eerst dat ic tachter bleef te mijnden laster rekeninghe voor  

dese alsoot blijct bijden slote vanden laester rekeninghe  VII lib XVII s IX d 

Item ontfaen inde prochije van Ouckene onder Rode drie hondert vichtien 

rasieren evenen Curtrijcxsche mate wanof de lossinghe was van elcker 

rasieren XII s par comt tsamen over al     C IIIIxx IX lib par 

Ontfaen noch inde vors prochie van Ouckene onder tvors 

heerscip van Rode in penninc rente     XXIII s 

Ontfaen noch inde vors prochie van Ouckene van eenden thiende 

die Victoor de Joncheere in pachte heeft    XXVIII lib par 

 Somme vanden vors ontfanghe in Ouckene 

 draecht vanden vors jare XCVI   IIc XXVI lib IX d par 

  Ontfanc in Caechtem 

Eerst ontfaen inde prochije van Caechtem Hoochlede Yseghem 

ende Emelghem LXXVII rasieren II pinten een halve terde ende 

tachtenveertich deel pins evenen Curterijcxsche mate wanof de 

lossinghe was van elcker rasieren X s comt    XXXVIII lib XI s IX d par 

Ontfaen noch inde vors prochije van Caechtem in cappoenen renten 

XII cappoenen te V s elcken cappoen comt over al   III lib par 

[2945_20_1496_2] 

 Ontfanc 

Ontfaen noch inde prochije van Caechtem Yseghem ende Emelghem 

onder tvors heerscip van Rode in penninc rente    VI lib VI s VII d p par 

Ontfaen noch inde prochije van Coelscamp ende Zweveseele 

onder tvors heerscip van Rode in penninc rente    II s I d p par 

Ontfaen inde prochije van Caechtem van Gilles 

van Strate        XXIIII s par 

Ontfaen vanden wedewe van Jan Volkaert den pachte van IIIc lants 

die of ghewonnen ligghen voor sheren rente    XII s  

Ontfaen noch van eender thiende die Joos vander Meersche 

in pachte hout ende ghelt      XXVI lib par 
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  Somme vanden vors ontfanghe 

  draecht      LXXV lib XVI s VI d p par 

  Somme van alden gheheelen ontfanghe  

  comt over al vanden vors jare XCVI   IIIIc I lib XVII s IX d p par 

  Huutgheven up den vors ontfanc 

  vanden vors jare XCVI 

Item eerst betaelt den heere van Hallennes tYseghem te 

mijnen huus alst blijct bij zijnden quitanse   C VII lib XVII s IX d par 

Item noch betaelt den heere van Hallenes den laesten 

van desembre XCVII       C XL lib par 

[2945_20_1496_3] 

  Huutgheven 

Item noch betaelt als men de clocke kierstin dede te 

Caechtem huter name van mijnen heere van Hallenes  IIII lib IIII s par 

Item noch betaelt den ontfanghere vanden kerke van Caechtem 

vanden jaergetijde van vrauwe Agnees van Rode  XX s par 

Item noch betaelt met of ghewonnen lande inde prochije 

van Caechtem dat wijlen toebehoorde Maertin Volckaert 

ende ghelt jaerlicx te renten IIII havot II pinten evenen 

ende in penninc rente XV d comt in ghelde   XI s III d  

Item noch betaelt der wet van Rode vanden ghelt daghen 

te besittene naer doude costume    XII s par 

Item noch betaelt als ic de tiende t Ouckene verpachte 

eenen Victoor de Joncheere VI jaer lanc    XII s par 

Item noc betaelt Gheeraert de Witte van eenen rente 

voer te scrivene ende te copiene    XLVIII s par 

Item over mijnen dienst ende wedden vanden 

vors ontfanghe       XII lib par 

Item betaelt Joos vanden Meerschs van lijfcope voor den heere van 

Rode als hij de thiende aer pachte in den heere   XXIIII s 

Item noch ghesonden bij matago present 

Jorijs Boukaert       XXIIII lib par 

[2945_20_1496_4] 

 Leon de Langemerck 

 1496 

[omgekeerd] 
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Somme van alden gheheelen huutgheven 

loopt ghehoude   IIc IIIIxx XIIII lib IX s 

Somme van al den gheheelen ontfanghe 

beloopt tsamen over al  IIIc I lib XVII s IX d p par 

Dus blijc dat ontfanc verwast den huutgheven 

vanden voors jare  VII lib VIII s IX d  
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1497 
[2945_21_1497_1] 

Rekeninghe ende bewijs Lyons van Langhemersch als bailiou ende ontfanghere 

van eydelen Maerxce van Quinghen heere van Hallenes ende van Rode ende  

dat van zekeren renten thienden ende vervallen behoerde ten voors heerscip 

van asde ende dat vanden jare ende ouste XCVII  

 Ontfanc 

Eerst van dat ic tachten bleef te mijder laetster rekeninghe 

alsoet blijc int slot vander laester rekeninghe    VII lib XVII s III d 

Ontfaen inde prochije van Ouckene onder theerscip van Rode drie hondert 

vichtien rasieren evenen Curtrijcxsche mate wanof de lossinghe was 

elcke rasiere IX s par comt tsamen     C XLI lib XV s par 

Ontfaen noch inde selve prochije van Ouckene ende tvoors 

heerscip van Rode in penninc renten     XXIII s par 

Ontfaen noch in de voors prochie van Ouckene van eender thiende 

die Victoor de Joncheere in pachte hadt es ghelt jaerlicx   XXVIII lib par 

  Somme vanden ontfanghe in Ouckene 

  bedraeght vanden voors jare C LXXVIII lib VI s III d 

 Ontfanc in Caeghtem 

Eerst ontfaen inde prochije van Caeghtem haeghde Yseghem ende Emelghem 

LXXVII rasieren II pinten en halve terde ende tachteveertichste deel pint 

pins eenen Curtrijcxsche mate wanof de lossinghe was elck rasiere 

VII s par comt vanden voorseiden jare     XXVII lib III d par 

Ontfaen noch inde voorseide prochije van Caeghtem in cappoenen 

renten XII cappoenen ende was ghelost elcken cappoene V s comt III lib par 

[2945_21_1497_2] 

 Ontfanc 

Ontfaen noch inde voors prochije van Caeghem Yseghem ende Emelghem 

onder tvoors heerscip van Rode in penninc renten   VI lib VI s VII d p par 

Ontfaen noch inde prochije van Coelscamp ende Zwevesele 

onder tvoors heerscip van Rode in penninc renten   II s I d p par 

Ontfaen noch inde prochije van Caeghem van Gilles van 

Strate die hij jaerlicx den heere van rode gheeft    XXIIII s par 

Ontfaen van der Weduwe van Jan Volckaert de pacht van IIIc landts 

die of ghewonnen ligghen voor sheeren rente    XII s par 

Ontfaen noch van eender thiende die Joos van Meersch in pachte houdt 

ende es gheleghen in Cuurne ende in Lede lede    XXVI lib par 
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 Somme vanden voors ontfanghe 

 in Caeghtem draeght   LXIIII lib V s par 

 Somme van alden ontfanghe 

 beloept vanden voors jare IIc XLII lib XI s III d p par 

Huutgheven up den voors ontfanc 

vanden voorseiden jare XCVII 

Item eerst betaelt den heere van Hallenes bij Jan den Gandt 

alsoet blijct bij cedulen        C XX lib par 

Item noch betaelt dan ontfanghere van der kercke van Caeghtem 

vanden jaerghetijde vrauwe Agnees van Rode     XX s par 

[2945_21_1497_3] 

Item noch betaelt met ofghewonnen lande inden prochije van Caeghtem 

dat wijlant der behoerde Maertin Volckaert ende ghelt jaerlicx te renten 

IIII bevalt II pinten evenen ende in penninc renten XV d comt   X s III d par 

Item noch betaelt der Wet van Rode vanden ghelt daghen 

te houde nar dede costume       XII s par 

Item noch betaelt t Yseghem inde herberghe van tween ghesellen die 

ghesonden waren bij Jan de Gandt van ter costen    XII s 

Item noch betaelt t Yseghem inde herberghe als mijn heere can bringen 

van teersten ende voor zijn paert      IIII lib XIIII s LII d 

Item noch betaelt van eender halves rasiere evenen    VI s par 

Item noch betaelt t Yseghem inden laetele voor Anthuenis van Quineghen 

van ter costen ende voor zijn perden      V lib par 

Item noch betaelt voor mijnen dienst ende wedden 

vanden voors ontfanghe       XII lib par 

Item noch betaelt ten daghe van dese rekeninghe 

den voors heere in ghelt       IIIIxx lib 

Somme van al den huutgheven 

beloopt int gheheele IIc XXIIII lib XIIII s IX d par 

Somme van al den ontfangher 

beloopt tsamen  IIc XLII lib XI s IX d p par 

Dus blijct dat ontfanc verwast 

den huutghevenen  XVII lib XVII s 
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1499 
[2945_22_1499_1] 

Rekeninghe ende bewijs Lyon van Langhemersch als bailiau ende 

ontfanghere van eydelen ende wijsen heere mijnen heere van Hallennes ende 

van Rode ende dat van sekeren renten ende vervallen behoerde ten voors 

hare ende heerschepe van Rode ende dat vanden jare ende ouste XCIX 

 Ontfanc 

Eerst van dat ic tachten bleef te mijnder laetster rekeninghe alsaet blijct int 

tslot vander vander rekeninghe      XVI lib VII s VII d p par 

Ontfaen inde prochije van Ouckene onder Rode drie hondert vichtien rasieren evenen 

Curtrijcxshe mate warof de lossinghe was elcke rasiere VIII s p comt  C XXVI lib par 

Ontfaen noch inde selve prochije van Ouckene onder tvoors heerscip 

van Rode in penninc renten      XXIII s par 

Ontfaen noch inde voors prochije van Ouckene van Rode thiende 

die Victoer de Joncheere in pachte haudt ende ghelt   XXVIII lib par 

Ontfaen noch ter tasc van minnen heer dat vanden hove van Rode 

ghehouden es ende heeft vercocht evenen ghewaert boden van die doet 

waerof dat comt den heere van tiende penninc ende VIII relieve  XXII lib par 

  Somme in Ouckene vanden voors 

  jare   C IIIIxx XIII lib X s VII d p par 

  Ontfaen in Caeghtem 

Eerst ontfaen inde prochije van Caeghtem Heghlede Yseghem Emelghem 

ende Zwevezele LXXVII rasieren II pinten ende een halve ende tachtenveertich ste 

deel pins evenen Curtrijcxsche mate waerof de lossinghe was 

elcke rasieren VI s par comt van voors jare    XXIII lib II s XI d p par 

Ontfaen noch inde prochije van Caeghtem in cappoen renten van 

XII cappoenen ende was ghelost elcken cappoen V s comt  III lib par 

Ontfaen noch inde prochije van Caeghtem Yseghem ende Emelghem 

als tvoors heerscip van rode in penninc renten    VI lib VI s VII d par 

[2945_22_1499_2] 

 Ontfanc 

Onfaen noch inde prochije van Zwevesele ende Coelscamp 

onder tvoors heerscip van Rode in penninc renten   II s I d par 

Ontfaen noch inde prochije van Caeghtem 

van Gilles vander Strate       XXIIII s par 

Ontfaen noch vanden weduwe van Jan Volckaert den pacht 

van IIIIc landts die of ghewonnen licht van sheeren rente  XII s par 
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Ontfaen noch van eender thiende die Joos vander mersch in 

pachte hout es es geleghen in Cuerne ende Lendelede   XXVI lib par 

Item noch ontfaen van dat ic tachter bleef den sterfhuuse van den 

heere van Hallennes van zalegher ghedenck messe   XXII lib par 

  Somme vanden voors in 

  Caeghtem  IIIIxx II lib VII s VII d p par 

  Somme van alden gheheelen ontfanghe 

  vanden voors jare IIc LXXV lib XVIII s III d par 

  Huutghevenen up den voors ontfanc 

  van voors jare ende ouste XCIX 

Eerst betaelt den heere van Hallennes upt voors jare 

alsoet blijct bij quintancen      L lib IIII s par 

Item noch betaelt den selven heere bijden handt van Jan de Cogghe 

asloet blijct bij quitancen      LX lib par 

Item noch betaelt den heere van Hallennes up onser vrauwen 

dach in Wervike asloot blijct bij quitancen    LXX lib par 

Item noch betaelt den ontfanghe vanden kerke van Caeghtem 

vanden jaerghetijde van vrauwe Agnees van Rode   XX s par 

  Somme C IIIIxx I lib IIII s par 

[2945_22_1499_3] 

 Huutgheven 

Item noch betaelt met of ghewonnen lande ligghende inde 

prochije van Caeghtem dat wijlent ter behoerde Mertin Volckaert 

inde ghehe jaerlijcx te renten IIII havodt II pinten evenen ende 

in penninc renten XV d comt tsamen     VIII s par 

Item noch betaelt der wet van Rode vanden ghelt daghen 

te houden naer doede costume      XII lib par 

Item noch betaelt ten daghe van deser rekeninghe   LX lib XIIII s 

  Somme vanden voors huutghevenen 

  comt LXXIII lib XIIII s  

  Somme van alden huutgheven 

  comt IIc LIIII lib XVIII s 

  Ende den gheheelen ontfanc 

  comt tsamen IIc LXXV lib XVIII s III d 

  Dus blijct dat ontfanc verwast 

  den huutghevene XXI lib III d  
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10.2. Rijksarchief Gent - Inventaris van de familie Desmanet de Biesme en van 

aanverwanten 

10.2.1. Selectie denombrementen van lenen te Kachtem (1430 – 1624), stuk 2232 

• 3 november 1430 

Kenlijc in allen heden die dese pinten leenen zullen zien of horen lezen dat ic Pieter Weerbrouc houdende 

van te leene ende in manscepen van Osten van Coeyegheem van zinen hove ende heerscepe te Roode 

een leengoedekin groot zijnde neghene ende dertich vaten evenen een half ende een viertspint evenen 

lettel min of meer erveliker renten sjaers al zuelken mate als men ontfaet de evene rente te Roode vors 

beset evinde up gronde van erven ligghende bins der prochie van Caectheem ende van Hardeije ende up 

de gront van der erven die dese voorside rente ghelt so behoort te desen voorsiden leene tol vont 

bastaerden goed der boete van IIIc CLV paris ende der onder item so behoort te desen voorsiden leene 

een bailliu omme wet ende vonnesse te doene met Osten wet te Roode voors de welke wet mi de voorside 

Oste jof min bailliu schuldich es te verleenen tallen ende alst anhem of an zinen bailliu versocht wert ens 

van nooden sij naer der costumen van onder ende ghecostumeert ende dit voorside leengoed staet te 

trauwen ende te waerheden ende teenen relieve van V ponden paris alst verandert bij verstervenessen 

ende alst verandert bij coope ghelijc relief ende tiende penninc dit voorside leen so gheve ic Pieter voors 

over in voormere van rapoorte ende waerd so datter meer of min an clave danne voor screven es gheeve 

prejudijenen draghende Osten minen voorsideen heere noch mi ne maer dat aboete te houdene te leene 

ende in manscepen ghelike den anderen in kennessen der waarheden zo hebben ic Pieter Weerbrouc 

voors dit voorside rapoort ghezeghelt met mijnen zeghele uuthangende aldus ghedaen  ende pueer 

ghegheven up den derden dach van hoymaend int jaer ons heeren als men screef dusentich vierhondert 

een en dertich 

• 16 november 1430 

Cond ende kenlijc zij allen lieden dat wij Willem de bonnen ende Jan van den Berghe als wettelike 

voochden van Joosse vanden Slehaghe overgheven een leen twelke de vors Joos houdene es in leene ende 

manscepe van edelen joncheere Osten van Coyenghem van zijnen hove van Rode in Caechtem twelke 

vors leene licht inde prochie van Caecthem ende van Hardoye ende es groot XXIIII ghemeten ende half 

ende XVII schachen lettel min of meer ter dese vors leene behoort moonnerder rente VIII hoed VI vaten I 

bijrsix evenen voort in penninc rente XXXIII scellinge IIII d ende noch een tiendekin twelke deel met sjaere 

?? ende dit vors leen licht te trauwen ende te waerheden ende teenen vullen coope alst verandert ende 

zo mach de vors Joos selven eenen bailliu zijnee eene mede te lijvene ende te desen vors leene hoort tol 

vont bastaerde stergiers goed ende de baete drie pond ende donder dits hoverghem van der voorseiden 

vooghden van der grootte ende vrijhede van der voorseiden leene naest LXVI besten ende wettene ende 

wiens bij der rechte meer toe behoort prosenteten bij recht daer toe te doene wies der toe behoort in 

vennesses der baestaerde elc onser zinen zeghele der an hanghende ghedaen in tjaer ons heeren duust 

vierhondert XXX der XVI dach van novembre 

• 1456 

Aen naer volghende es de grootte denombrement aenden Pieter gheeven  van eenen leen dat Kaerle van 

Halewijn fs mer Joos heere van Uutkerke ende van Meeseghem houdende es in leen ende in manscepe 

van Gheeraerde van Coeyeghem rudddere heere vanden hove ende heerscepe te te Rode ende dat daer 

toebehoort te wetene dat tvoors leen groot es in evenen XXIII ghemeten II liy (?) ende X scachten of daer 

omtrent onder lands ende mersch ende behoort te desen voors leene in heerliken ervelike renten XL s XI 

d ende III ponte paris metghaders III s vaten evenen Roeschlaersche mate jaerlicx dre in commende item 

zo vermach dit voors leen te stellene eenen bailliu ende de selve bailliu moet ontheven de wet jeghen den 
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bailliu vanden voors heerscepe te Rode omme mede te simirne de renten boeten ende vervallen ende te 

berechten dies men up tvoors heerscip te doene mach hebben ende de voors bailliu eist hem sculdich te 

consentrene itme behoort te desen voors leene tol vant bastaergoet stragiersgoet boete tot III s paris 

ende der onder ende veen hilt gheweren inde mander ghileghen tselve leen inde prochie van Caechtem 

ghehaten ic mandersuicx ende staet dit voors leen te trauwen te waerheden leenen vullen cope van X lib 

par ende XX s van camerlinc ghelde ter door …. 

 

10.2.2. Selectie denombrementen van lenen te Oekene (1419 – 1665), stuk 2237 

• 20 december 1424 

Ic Jhan Gilloen kennic dat ic houdende van in leene ende in manscepe van Jhanne van Coeieghem van 

zine hove te Rode een leengoed groot zijnde zelsse ende dertich rasieren evenen sjaers curtrijc mate 

ligghende binnen den prochien van Rumbeke ende van Oukene ende mach stellen eenen bailliu ende 

behoord te minen leene tol vanden bastaerde goed ende de boete van drie pond paris ende onder enen 

Jhan van Coyghem voors leende min zijn wet omme mine rente en boeten mede te innene bij wet ende 

vonnesse mede te doen ander mine voors leen alsoot behoord enen mijn voors leen taet te trauwen ende 

te waarheden ende teenen relieve van tiene ponden paris alst verandert bij verstarvenessen ende als 

gene vercoopt coop ende tiende penninc in kennesse der waerheden hebben ic Jhan Gilloen voors dese 

pute leenen gheseghelt met mijnen zeghele uuthanghende int jaer ons heeren dusentich vierhondert 

viere ende twintich den twee ende twintich sten dach van december 

• 20 juni 1419 

Ic Willem vanden Bussche doe te wetene allen heden dat ic houdende van in manscepen van Jhan van 

Coeyeghem een leengoedekin deseendrende van zinen hove te Rode groot zijnezeventien hondert ende 

tien roeden lands lettel min of meer ligghende bins der prochie van OUkene in tweeen sticx te wetene in 

stric bachten weruiken hove an de zuut zijde ter mersch toecommende ende benoorden der strate die 

boer Gilles Brechts loopt achte hondert lands lettel min of meer Jaern int stic voor tsanders brabands 

neghene hondert ende tiene roeden lands lettel min of meer ende so wanneer dat dit voorside leen besayt 

es met vruchten so gheif men daer of den XXXIII scoof te tienden ende dit voorside leengoedekin staet te 

truwen ende te waarheden ende veranderene te ver relievene met eenen halven cope van V lib paris ende 

ic Willem voors van schuldich ten ghedinghe te comene als mens mi vermaeden als mens schuldich es te 

vermaenen omme al zuelke wedden als daer toe staen in kennesse der waerheden so hebbe ic Willem 

voors dese punte heven ghezeghelt met minen zeghele hute hanghende ghedaen int jaer ons heeren als 

men screef dusentich vierhondert ende neghentiene den XX sten dach in wedemaend 

• 20 januari 1419 

Ic Willem van Muelebeke doe te wettene allen den gonen die dese puntehen zullen zien of horen lesen 

dat ic houdene van te leene ende in manscepe van Janne van Coyengheem van zinen hove geheeten thof 

te Roode den leengoed groot zijnde viere buunre erven lettel min of meer onder land bijsch ende watre 

winnende ende onwinnende te wetene de hofstede ten hove ende der erve ligghende naest ende ontrent 

de voorside hofstedee tote dat de voorside IIII buunre erven wulcommen zijn ligghende dit voorside 

leengoed in Ypre ambacht ende bins der parochie van in lene Item so staet dit voorside leen te trauwen 

ende te waerheden ende alst vermaert te vullen cope van tiene ponden paris voort sok enne ic Willem 

voors dat ic ben schuldich te commene te uwen ghedinghe als mens mij vermaent als men schuldich es 

te vermaene in kennesse der waarheden so hebbe ic Willem vors dese prelten ghezeghelt met minen 

zeghele hute hangende ghedaen den XX sten dach in lanmaend int jaer duusvierhondert ende 

neghentiene 
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• 20 februari 1423 

Ic Clais vandenbusche gheve overe in rapoorte terwerdeghen ende wisen Janne van Coeyeghem de 

grootte van eenen leengoede dat ic van hem in dese tijt houdende bein van zinen goede te Rode es te 

wetene zeventien hondert tien roeden lants lettel meer of min ligghende binnen der prochie van Oukene 

in twee sticken dats te wetene in stic bachten Werviken hove ande zuutzide ter mersch toecommende 

ende benoorden der strate die door Gilles Brechts gaet achte hondert Item in thic voor nees repers 

neghenhondert tien roden ende so wanneer dat dit voors leen bzout es so gheift men der of den drie 

ende dertichsten scoof te tienden dit voors leen staet te trauwen te waerheden ende ic Clais voors bein 

schuldich ten ghedinghe te commene wanneer dat mens vermaenen sal als men sculdich es te 

vermaenene te alsulken wedden alser toe staet ter doot teeven halven cope ende alst vertiert bij cope 

ende tiende penninc en protestacien ende bespreken dat hij also dat te minen voors leene van zinen voors 

goede talsulken rechten vrijheden ende diensten alst behoort ende van ouden tiden gheweist in 

ooreruscepen van desen hebbeic minen zeghel hier an ghehanghen int jaer ons heeren dusentich IIII c 

ende drie ende twitnich den eersten dach van spueckele 
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10.3. Rijksarchief Kortrijk – Oorkonden met de blauwe nummers 

10.3.1. Verkoopakte Rode 1385, stuk 9184 
Brief van de baljuw van de hertogen Jean Slyp aan de zaal van Ieper. Rode werd gehouden door Marie 

van Meynil, echtgenote van Willem Toelnaere.  Ic Jan Slijp te dien tiden bailliu ende wettelic maennen 

van de du namen van lene mijns gheduchts heren mijn heeren shertoghen van Bourgoigne  Vrauwe van 

Vlaendre ende men vrauwe zijns wijfs ternachtighe vrauwe van Vlaendre van de zale Van Ypre. Doe 

tewetene allen die ghonen die dese punte lettre zullen zien of horen leisen dat in presencien en van mi 

bailliu vernomd ende inde precencie van neghen van de mannen van lene mijns gheduchts heren ende 

mer vrauwen vornomd van der vors zale hier naer ghenomd das tewetene Heinrijc Rijcasses Willem 

Scaerlaken Maes Coppin ende Jacop van Thoroud ende voort Jan van der Backe ende Jan Dullaer namen 

mijns geduchts heren ende mer vrauwen vornomd van haren castele te Cuertrick gheleend omme a zaken 

naervolghende wettelike te doene ende te vulcommene jeghen den bailliu van Cuertricke. So namen voor 

ons bailliu ende mannen vornomd in behouveliker stede ende in bidden hove wel ende wettelike 

ghemaect Boudein van Ingeter die men zeicht van Rode taerdoens zone of ene zide maghaders tuen 

leken wetteliken voeghd hem ghegheven tsinen verzouck omme dies dat hi zeide clerc wijsende ende 

Jacop van Screyheem an dandre zide ende al daer per verkende ende verlijede zijns vrijes willen de vors 

Boudein van Ingeter met zinen leken wetteliken voeghd dat hi vercocht hadde wel ende loyalike zonder 

fraude of malingien ende bi goeden loyalen Cope den vors Jacop van Screyheem tsinen vouf ende tsine 

hove vouf een leengoed ghegheten te Rode ligghende in de prochie van Caectheem grood weizende 

metter stede lande meerschen ende met bossche acthiene buinre lands letel Min of meer ende daer 

toebehorende in erviekler rente twee hondert ende zesse rasieren goeder evenen ende zeventich rasieren 

ende vijf spont ruwer evenen Cuertricsche mate sjaers In penninc renten vijf pond acthiene Scellinghe 

van hallive ende eenen pry … twalef manscepen al behorende ten vors lene. Ende metghaders dien alle 

de cateilen husinghen ende andre vrijheden sollincpintes appradanchen ende apperten der toebehorende 

met ute ghesteicken also verre ende also grood als uut houdende ware in lene bij ic Manscepe van onsen 

gheduchten here ende mer vrauwen vornomd van de zale van Ypres omme daer jit te c den vors Jacop 

van Screyheem ende terghden ons bede de vors pattien van desen vors cope ene commissie van de cope 

Bede van cuurne ende tonterhuene bezeghelt uutghanghende in roden wasse metten zegele ons vors 

gheduchten heere van Bourgogne ende van wiendre ende zeiden dat van desen vors cope drie wettelike 

kercghebode ghedaen wezen in de kerck Te Caecthem met min balliu ende twee mannen van den vors 

hove up drieen zondaghe van viertienachten te virtienachten sude dat ten laetsten kercghebode dach 

ghemaect was ende zecker steide ghenomd van dien daghe op den rechten derden Dach copre vercopre 

naercopers ende ulle de ghone die ten cope ende ter voorwerde spreicken of eneghe naerschede 

heeschen wilden up alle dewelke zaken ic bailliu vornomd ten verzoucke ende begherte van beden 

partijen maende de vors mannen van den vors hove dat de kercghebode ghedaen waren ende ten 

laetsten de dachvaerd ghemaect ende zeicker steide ghenomd copre vercopre naercopers ende allen 

andren die ten cope spreicken willen van dien daghe up den rechten derden dach Gelijc dat partijen voren 

ghetooghd hadden twelke vonnesse starppans wettelike vulcommen was ende bezechden voort x bede 

wettelijcheiden naer der costume van den hove dat al wettelike waren voortgheheescht naer der 

costume van den hove cope vercopers naercopers ende olle de ghone die recht of naershede an tvors 

leen heesschen wildn enewaernen ander wierven ende derde wierven ende telken voortheesche ghebeid 

alsoos behoorde een welken andren doortheesche. So quam ende pipe rende haer int vors wettelike hof 

joncvrauwe Marie van Meynil Willems Toelnaers wettelike wijf met enen leken wetteliken vooghd ende 

eenen taelman haer ghegheven al wettelike ten verzoucke van haer vooghd ende zeide zoe verstaen 

hebbende dat Bouden van Ingeter haer maech weisende ten derden of naeme van ghetrauwen bedde 

vercocht hadde ende meende hem tonterhueve van zinen leengoed gheheten te Rode met al dater 

toebehoord ende der in de doer servene Jacop van Screyheem hem van zibben met aenghaende ute der 
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welker zibbe tvors leen ende datter toebehoord ghedessendeert ende ghespruut ware ende omme dies 

dat zoe beghorende ware van den vors cope de naerschide te hebbene ware commen in de kercke van 

Kaechtem diet men terde ghebod van dese cope hadde daer ghecalengiert naer der costume van den 

hove ende begheerd ende noch beghetende ware de naerschede te hebbene van den vors lene hadde 

gheprosemeert ende noch prosenterde zelver ende goud ende al te doene dat zoe als calengienghe van 

dien vors lene sculdich ware te doene ten zegghene ende oordenanche van den mannen van den vors 

hove ende sceec van desen zaken alle de wettelike vermetten die daer toe behoorden naer costumen 

ende usagen van den vors hove beherende an min bailliu vorseid daer up de vors mannen ghemaend te 

hebbene voor den rechte twelke ic bailliu vors dede dewelke mannen wijsden omme dies dat Jacop van 

Screyheem daer presan stonde dat ic hem ghemach doen zode wat dat hite toe zegghen of proposeren 

wilde ende also ic bailliu vors broghet hem ende stappans de vors Jacop verandworde ende zeide dat hi 

der vors joncvrauwe Marie ende de naershede van den vors lene ende datter toebehoord cinner 

behouden zijns ghevos ende stappans ic bailliu vors maende de vors mannen jof de vors jacop van 

Screyheem so wel ende wettelike ghekend hadde de naershede van de vors cope der vornomder 

joncvrauwe Marie van Meynil dat sculdich ware talken daghen stede te houdene ende van waerden te 

Rusem welke Marie van min ghemaenden tvijfden jaer ende omme dies dert hem daer niemant 

gheappareert hadde bin den tide ende wilen die ten vors ghespreiden wilden anders danne copre 

vercoper ende de vors joncvrauwe Marie. So waren elke dandre wettelike ghelwijst gheachtervollecht. 

Dit gedaen ic bailliu vors maende de vors mannen wat nieme voort toe sculdich ware te doene omme 

den vors Bouden van Ingeter tonterhueve van zinen vors lene ende daer in wettelike te eervene der vors 

joncvrauwe Marie Willems Toelnaers wijf als de ghone dien naershede ghelend ware dewelke mannen 

van min ghmaend wijsden dat ic bailliu vors braghen zoude den vors Bouden van Ingeter ende zinen leken 

vooghd bi wat zaken hi hem onterhuen wilde ende te buten ghaen van zinen vors lene ende also ic bailliu 

vors bragheem ende stappans hi verandwoorde bi noden omme bet doen ende aerghere te belettene 

zine vors nood kenlijc te doene ende dede stappans kenlic ten zegghene van den mannen van den vors 

hove ende stappans ic bailliu vors maende de vors mannen voort van de rechte dewelke mannen van min 

ghemaend wijsden dat ic bailliu vors vraghen zoude den vors Boudein met zine leken vooghd jof hi hem 

wel vervoucht hide ende vul betaer van al den somme van ghelde daeromme hi zijn vors leen vercocht 

ende ghegheven hadde ende diere ghelike Jacop van  Screyheem of hi wel vervoughd ware van al dies 

dat hire voortende of betaelt hadde ende also ic bailliu vors vraghet hemleiden ende stappans zij 

verandwoorden ende elc zonderlinghe dat zijs hemleiden van al tal kenden ende Verlieden wel vervoucht 

ende vul betaelt van dit vorseider joncvrauwe Marie van Meynil dit ghedaen ic bailliu vors maende de 

vors mannen wat nieme voort toe sculdich ware te doene omme wettelike te vulcommen de zake 

voorsproken Dewelke mannen van min ghemaend wijsden dat de vors Boudein van Ingeter die mer Zeicht 

van Rode metghaders mer leken wetteliken vooghd ter vornomde leengoed gheheeten de viere houcken 

ende de middewaerde met allen den vrijheden Sallempinteden ende appertenanche der toebehorend 

met ute ghesteicken updraghen zoude in den handen van min bailliu vors als in sheren han plockens 

halviens ende onterhuen hem der of wel ende wettelike naer costumen ende usagen van den hove omme 

daer in wettelike te servene de vors joncvrauwe Marie van Meynil ende in de zelver voorine ende maniere 

alst de vors mannen ghewijst hadden so dadent de vors Bouden van Ingeter ende zijn Leke wettelike 

vooghd ende vulcomen tvonnesse van den mannen van al tal ende stappans ic bailliu vors maende de 

vors mannen jof hem de vors Bouen van Ingeter metgheders zine leken wetteliken vooghd so wel ende 

so wettelike Ontherest hadde van den leegoed hoven ghenomd met al datter toebehoord ende dat 

upghedraghen in hunne handen als in den handen van den here ende so bale der toe ghedaen met hande 

ende niet monde bi den welken Dat hire voorden met an hadde ende dat icker als here wettelike in eerven 

mochte der vors joncvrauwe Marie van Meynil als de ghone wien de naerschede ghelend ware dewelke 

mannen van min ghemaend wijsden jaer Dat ghedaen ic bailliu vors maende de vors mannen wat mente 

voort toe sculdich ware te doene ome wettelike te vulcommene de zaken voor sproeden dewelk mannen 
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van min ghemaend wijsden dat ic bailliu vors als here Tvornomde leengoed gheheel met al datter 

toebehoord met ute ghestackij updraghen zoude in den hande van joncvrauwe Marie van Meynil Willems 

Toelnaers wijf plockens ende halviens ende eervense der in wel ende wettelike  Naer der costume van 

den hove omme haer haeren hove ende manniers tvors leen te houdene in lene ende in manscepe van 

onsen gheduchten heere ende mer vrauwen vornomd ghelijc dat Bouden van Ingeter ende zijne voorders 

…. Houden hebben ende in der zelver voorme ende maniere alst de vors mannen ghewijst hadden so 

dede ic bailliu vors vulcomtijde tvonnesse van den vors mannen van al tal ende maende stappans de vors 

mannen jof Ic als here der vors joncvrauwe Marie van Meynil Willems Toelnaers wettelike wijf so wel 

ende so wettelike gheerest hadde int vors leen met al datter toebehoord ende jof hem de vors Bouden 

van Ingeter met zinen leken vooghd Ende ic als here daer of so wel ende so wettelike ontherest hadden 

met allen den maninghen ende vonnesse die daer toe behoorden bi den welken dat de vors joncvrauwe 

Marie ende haer hove ende nacommers van nu voorden Houden mach over hare propre vrije goed 

houdene in lene ende in manscepe van onsen gheduchten lene ende mer vrauwen vornomd van der Zale 

van Ypre ter costume ende usage van haren hove ende talzulken rechte Ende dienste staende alst Bouden 

van Ingeter ende zine voorders ghehouden hebben toter daghe van heiden dewelke mannen van min 

ghemaend wijsden jaer behouden sheren recht ende elx anders vanden welken rechten van de Here ic 

bailliu vors in de name van den here houde mi van al desen zaken wel vervoughd ende betaelt ende 

omme dies dat wij bailliu ende mannen vornomd voroghen waren daer alle dese vorstrevene zelve over 

… Zonderlinghe waren ghedaen ende vuldaen wel ende wettelike naer costumen ende usagen van den 

vors hove met allen den wettelijcheden maninghen ende vonnessen der toebehorende ende met mijn bi 

maninghen van min Balliu ende vonnesse van ons mannen so hebben wij wailliu ende mannen vornomd 

in kennessen bin waerheden dese … hiere ghezeghelt met onsen propre zeghelen uuthanghende dit was 

ghedaen int jaer ons Heren dusentich dire hondert drie ende achtentich den derchtiensten dach in 

hoymaende.  
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10.3.2. Bevestiging van de verkoopsakte uit 1385 in 1389, stuk 9185 
Ic Jehan Slijp in deisen ende bailliu ende wettelijc naeme van den namen van lene ons gheduchts heren 

mijns heren shertoghen van tBourgogne van Vlaendren ende mer vrauwen zijns wijsende eersathtighe 

grueffeneinde van den lande van Vlaendren van der zale van Ypre doen te wettene allen den ghonnen 

die deise presente lettre zullen zien of horen leisen dat in presencien van in vanden mi Boudin voors ende 

in de presenne van eneghen van den mannen van lene ons gheduchts heren ende mer vrauwen voornomd 

hiernaer ghenoemt dats te wettene Pieters van Penen Michiel Quels Mites Coppin Johan Droom ende 

Johan Boiltin so quamen voor mi Brullen ende voor de mannen voor nomd in behormeheter steide in 

vallen hove wel ende wettelike ghemaect bin der prochie van Werveke int huus Loys van de kerchove mer 

Boudein vander Noele Ruddre ende vrauwe Jaquemine van Compingny zijn wijf als eerfachtighe of 

evende ende Willem de Toelnaere poortre van Cutricke of andrende ende al daer int voors wettelike hof 

es verkende ende verlijede vrauwe Jaquemine vooreid als eerfachtighe metghaders Janne van den 

Basschedewelke mer vrauwen voors teven leecken wetteliken voochd ghegheven wijs bi wijsdenne van 

den mannen bi assente van mer Boudem voornomt haren man ende voochd bi der wet der halegher 

kerken dat zoe vercocht hadde wel ende lorhle zonder fremde noch malengien bi goeden ende loyalen 

cope den voors Willem den Tolnare ten leengoed gheheten goed te Roden tewelke zoe in lene ende in 

maenscepe hilt van onsen gheduchten here ende mer vrauwen voornomt destenderende vander zale van 

Ypre ligghende bin den prochien van Caecteem ende van Oukene groot weisende tvoorseide leen nehtien 

bunre lande elve hondert misieren witter eyvenen viere tzestich misieren meuren eyvenenen item twe 

clenen tienden sevene pond paris in penninc renten ende tiene capoenen elcs jaere tiem twellef 

manscepen litel min of meer metghaders alden vrijheiden heerscepen stugenen iippendanchen ende alle 

andre appatenanchen die ten voors lene behoren omme wettelike der in te eervene den voorseiden 

Willem den Toolnare als copre einner behouden hondert ende vichtich pond paris lijfrenten alle jare 

gaende ute voors lene ten lene van Boudem van Ingetter gheseit van Rode van den cope van deisen 

voorseiden lene waren ghedaen drie wetteliken kotyboden up drie zondaghe van viertienachten te 

viertrenachten in de kerke te Caecteem daer tleengoed gheleghen es met mi Bailliu ende twe mannen 

van den voorseiden hove verclaersende telken y boden de lijfrente die ute den voors lene ghinc ende de 

loiale coop ende maecte dach ten derde kercgebode in presentien van den mannen van dien daghe up 

den rechten derden dach daernaer copre vercopers nacopers ende alle de ghonne die enich recht of 

naersheide heesschen wilden in tvoornomde leengoed vontende hof ende steide waer zij commen 

mochten tharen wetteliken daghe een welken derden daghe ic bailliu voors derde kenlijc in wetteliken 

hove ghemaect bi vonnesse van den mannen de voorseide drie katijbaden met twe mannen van den 

voorseiden hoeve die over de gheboden ghezijnen hadden wel ende wettelike naer costumen ende 

usagen van den hove ende al daer ende waren met wetteliken vonnesse voorgheheescht copre vercopers 

nacopers ende alle de ghonne die enich recht of naershode heefschen wilden an tvoorseide leengoed 

enewaernen ander waernen ende verbade tassche elken voort heesche maecte kenlijc dat poorten open 

winen ende bringghen neidre hiesch daer voort bi wijsdomme van den mannen alle de ghonne die recht 

af naasheide heesschen wilden an tvoorseide leengoed ende daer naer selvaren in derde waernen 

voortghehaescht ende bezechd?? So vale wettelijcheiden mids dat mi tad ende wile van daghe was 

ghewijst verbeid dat alle de ghonne die enich recht of naershede heesschen mochten int tvoors leengoed 

wesende wettelike verwonnen waren ende gheachter vollecht bi maningheden balliu ende bi vonnesse 

van den mannen met alden voortheesschen ende wetteliken derde toebehorende ute ghelect copre ende 

vercopers die daer voorhoghen stonden prosenterende te doene ten cope al dat zij scondich waren te 

doene naer costumen ende usagen vanden hove dit ghedaen ic bailliu voors maende de voors mannen 

wert neme der wetten toe sculdich waste doene ome de vercopers vanden lene voors tonthervene ende 

den voors Willem als copre wettelike der in te eervene de welke mannen wijsden dat ic bailliu voors 

vraghen gonde mer vruwen jakemmen van Compagny voors als erfachtighe metgaders ter Boudem 

haren man ende met hanren voors leecken voochd bi wat zaken dat zoe haer onchernen wilde ende te 
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buten gaen van haren voorseiden leengoede ende in diere genoughe ic bailliu voorseid vraechdet 

haerende stappans zoe verandwoorde bi assente van haer voors man ende haren leecken voochd dat 

zoe haer dies ontfermen wilde bi noden omme het doen ende omme necghere te belettene dies so vermat 

zoe haer hulpe thebbene in de mannen van den voorseiden hove ende daer up ic bailliu voorseid maende 

den voorseiden mannen van den rechte dewelke mannen wijsden dat mijn vrauwe voors haren nood 

wettelike kenlijc doen gonde met twe mannen van den hove asloos zoe haer in hemleiden vermetten 

hadde terwelke zoe beide ende bijlquam vonnesse van den mannen van al tal wel ende wettelike naer 

costumen ende usagen van den voors hove die vonnesse verladen ic bailliu voors maende voort de 

mannen van eenen rechte ende de mannen wijsden dat ic bailliu voorseid ghemachden zoude mer 

vrauwen Jakeminen voors ende mer Boudem haren man metgader haren leecken voochd jof zij hem 

vervoucht ende VII betaelt hilden van al der somme van ghelde daer omme zij tvoorseide leen vercocht 

ende ghegheven haddden ende inleiden ghemaecht zijn verandwoorden zegghende dat zijs hem hilden 

van al tal over wel vermancht ende vulbetaelt van den voorseiden Willem den Toolnare ? gedaen wel 

nde wettelike ic bailliu voorseid ten nerenften versoute van partamende den voorseiden mannen wilt 

meme bi wetten voort toe sculdich was te doene omme baert te gone in den coop ende de mannen van 

in ghemaend wijsden met ghemenen atude dat mijn vrauwe Jakemine voorseid als eerfachtighe 

metgaders mer Boudem haren man ende met haren leecken voochd al tvoorseiden leengoed gheheel de 

uter houken ende de middelwait met alden handen cijnen renten ghelt renten capoen renten tienden 

manscepen heerscepen seignonen vrijden ende apptenanchen vrere toebehoren up dinghen zoude in den 

honden van mi bailliu als in sheren rente scopers vouf ende ontheemen haer der of met harde ende met 

monde wel ende wettelike naer costumen ende usagen vanden ? omme der in wettelike te eervene den 

voorseiden copre emmer de houden tlast van der voorseider lijfrente ende al in der zelver voor me ende 

manieren dat de mannen ghewijst hadden. So deidt de voors vrauwe Jakemine van Compingny met ? 

houden haren man ende haren leecken voochd vricomende haerleider vonnesse van pointe te pointe 

ende stapprans ic bailliu voorseid maende den voorseiden mannen jof mijn vrauwen Jakemine van 

Compingny als eerfachtighe metghaders mer Boudem van der Noele haren man ende mer haren 

voorseiden leecken voochd al tvoorseiden leengoed gheheel de vier houken ende de middelvaid met 

alden renten tiende vrijgheiden herscepen seignonen ende appertenanchen diere toebehoren so wel 

ende so wettelike in den handen van mi bailliu als in sheren handen ghdreghen hadde ende haer der of 

so wel ende so wettelike ontheerft bi den wilden dat zoere voort dan met an hadde ende dat icker bailliu 

sij eerven mochte den voorseiden Willem de Toolnaere ende ter manninghe van mi bailliu voorseid de 

mannen wijsden jaet ande ditter Willem voort toe dade dat hij scondich ware te doete ende omme dies 

dit de voorseide Willem de Toolnare poorter es te Ceurtrike ende hij bi diere reidene met zoude moghen 

zijn ghehoorft in tvoorseide leengoed sonder Occroy van hove so toochde hij ons bailliu ende mannen 

voornomd dese vonnisse van occroye bezeghelt huthanghende in roden wasse metten zeighele ons 

gheduchts heren van Bourgogne grave van Vlaendren ghealanghagier in fransoyse danof tgingonden hilt 

van wooide te voorde alsoos hiernaer vollecht Phellippe S 
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10.3.3. Kwitantie van betaling reliefgeld door Oste van Kooigem in 1428, stuk 9187 
Ic Jan Bossaert ontfanghere van den verlieven van der Zale van Ypre kenne endelyc ontfaen hebbende 

van Oste van Coyeghem janssone bij der handen van Amant van Steeland de somme van tiene ponde 

paris Vlaemscher munten als over tweelve van eenen leengoede ligghenen in de prochie van Caectem 

ghehouden van der vors Zale van Ypre gheheeten thof te Rode twelke den vors Oste toeqamen ende 

verschenen es bij de dood van den vors wijlen was Jan van Coyeghem zinen baden van der welker somme 

van X lib par inden vors als over tvors verlief int uuter name van mijnen gheduchten heere den hertoghe 

van Bourgongen grave van Vlaandren in houde over coment te vullen vervoucht ende wel betaelt schelde 

dus quite den vors Oste van Coyeghem ende alle andren wiens quuscheldinghe toedient jic orcondsape 

van minen zeghele hieran ghehangen den XXIII dach in oudte int jaer MCCCC zevenen en twintich 

10.3.4. Kwitantie van betaling reliefgeld door Gerard van Kooigem in 1456, stuk 9189 
Ic Joos vander Sleehaghe fi Jooris kenne ende lije dat ic houdene van in leene ende in manscepe van 

edelene ende weden sceen mijn heere mer Gheeraerde van Coyeghem ruddere heere van Hallennes van 

Rode ende vander Haverye van zinen hove van Rode vors den leengoed groot zijnde in ervachticheden 

onder winnende ende onwinnende viere ende twintich ghemeten ende een half ende zeventiene 

schachten lettel min of meer ligghenen inde prochien van Roesselare ende van Kaechtem ende es 

gheheeten swins gods ten welken mijnen vors leene behoort in heerlicken erutliken renten lichte hoerdt 

zesse vaten ende een viertspint evenen roesselaersche mate ende in penninc renten drie ende dertich 

scellinghen ende drie penninghen paris elcx jaers vallenen ons vrauwen daghe ter lichtmesse streckenen 

ende hessendter dese vors evelike renten up zekere pertheelen van evenen gheleghen inde vors prochien 

van Roesselaere ende Kaechtem item behoort ten zelven mijnen leene der twee schooven van tienden up 

den grond vanden zelven leene inde welke gronde men heft den ellevensten schoof ende voort de twee 

schooven van tienden den vors leene toebehoorenen hessen up de landen daer de vors renten up 

streckende zijn item behoort ten vors leene vol vont bestaerde bistraquers leen de welke mach scepenen 

ondeleenen jighen minen vors onderheere of liverste dehouden bailliu westende vanden lijtepe vanden 

vors hove van Rode omme mijne vors evene rente ende penninc rente mede te ninent ende andere wet 

ende vonnesse mede te deoene van datter valt ten vors leene behoorenen staenen mijn vors leen te 

kauwen ende waerheden ende teenen vullen coope van tiene ponden paris alst vandert bij 

versteenenessen ende alst vandert bij coope ghelijc relief tiende penninc ende telken verandere 

camerlincghelt alsoet behoort twelke vors leene met al zine toebehoorten ic Joos vors ondergheve ende 

duechdelic ende redelic raport ende miinen besten wetene ende mudden dat te dese minen vors leene 

min of meer behoorde dan hierommen gheseet ende aso adnaerict evere te houdene van minen vors 

heere van zinen hove vors te al zuelken rechten vuchede dach van wedermaent int jaer XIIIIc zesse ende 

vichtich 
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10.3.5. Denombrement van Rode uit 1460, stuk 9192 
In dikenijc monden raed mijne gheduchte heeren shertoghen van Bourgoingnen vrauwe van Vlaendre 

ende zijn bailliu van zijnen zale ende castelrie van Ypre kenne ende Lye ontfaen hebbende van edelen 

ende weerden heere mer Gheeraert van Coeyeghem Ruddere heere van Hellennes ende van Roode 

trapoort ende grootte van eenen leengoed ende heerscepe hem toebehoorende ghescreven in franchine 

zonder virie fuitte rasurt ende gheseighelt met zinen zeghele in roode wasse an eenen suupsen steere 

ghesutden vanden zelven franchent wanof tinhouden van woorde te voorde hier naer volcght dit te 

trapoort ende grootte van een leene ende heerscepe dat ic Gheeraert van Coeyeghem Ruddere heere 

van Roode houdene uten inleene ende in manscepe van mijnen gheduchten heere ter prince hertooghe 

van Bourgoingne van Brabant ende van Lembourg grave van Vlaendren van zijner zale van Ypre ende es 

gheheeten thof te Rode twelke twee lenen plaghen te zine wetene teen leen was de tweedele vanden 

hove ende heerscepe van Roode ende tander leen was tderde vanden zelven hove ende heerscepe van 

Roode ende zijn nu enlancx weder gheabiniert bij ottrope van mijnen voors gheduchten heere gheleghen 

ende streckende inde prochie van Kachtem met eene mote en twee nederhoven boven ende beneiden 

beede behuust groot zijnde ander land mersch watere volch winnende ende onwinnende twee ende 

dertich bundere ende twee halve ghemeten lettel meer of min ende ic vromachst stellene up mijn voors 

leen ende herscip eenen bailliu eenen pratre ende dater toebehoorende eenen banc met zevene scepenen 

daerof ic ter cause den desen mijne leene ende heerscepe maer de zes scepenen maken mach ende de 

heere van meesegheem eenen ende dese zevene scepenen moeten ovedijtren maect de zine wedewe 

alzoo voors es. Item ic vermach up mijn voors leen ende heerscip middel justicie ende nedere de boete 

van tzestich ponden paris ende der ondere tol vond bastaerde ende stragitre goed cutswairheiden 

singulersde waerheiden van faiter alser ghevallen halfmaert ende straetscauwinghen item zo houdenen 

van desen mijnen leene ende heerscepe zeventiene manscepen waer of der achst ligghene te vullen 

coope ende dander neghene ter besten vrome van drie jaerscaten deene ende behoort ooc ten zelven 

mijnen leene in heerliken trueliken renten streckende inde prochien van Kaechtem en Hoghelede ende 

een ende tseventich rasieren een pinte ende een halven ruwer evenen vallende elx jaere ter lichtmesse 

Item twaelf capoenen ende zevenen ponden een scelling drie penning halfijng paris in penninc rente 

vallende jaere tsinte stevins daghe item inde prochie van Houekene drie hondert vichtien rasieren mudde 

evene al cuertrijcsche mate vallende alle jaere ter lichtesse ende te desen voors leene behoort de twee 

schoven vander tiende up den grond vanden zelven leene ende up tlandt dat mer of houdt in Kaechtem 

en in Houckene staende mijn voors leen ende heerscip te dienste mijne voors shedichte heere te trauwen 

ende waerheiden ende teenen vullen coopt van tiene ponden paris alst verandert ende als ment vertiert 

bij coope ghelijc relief ende toe dien tiende penninc ende camerlijnc ghelt alzoot behoort ende welke 

voors leen ende heerscip ic Gheeraert van Coeyegheem boven genoemd aldus overgheve over 

duechdelijc ende redelijc rapoort in oorcondscepen van mijnen zeghele hier an ghedaen int jaer duust 

vierhondert neghene ende vichtich den twalefsten dach van maerte ende naer dien dat de voors mer 

Gheeraert tvoors rapoort mij duechdelijc over ghegheven hadde alzoot behoorde utrsochte stappanse 

an mij te hebbene soenen van rectpissien omme hem in toecommende tijden der mede te ghehehoeve 

up date nood ware ende tsijnen neerensten versoucke ter bewaernessen vanden zelven mer Gheeraert 

hebbe hem gegheven dese mijne lreren van recepissitn omme hem daer mede te gheheeven up dater 

nood zij daer ende alzoot behoudn ener trechte ende heerlichende van mijnen voors gheduchten heere 

in kennessen van desen zo hebbic bailliu voors mijnen zeghele hier an ghedaen int jaer ende dach als 

boven 

 

 


