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NLEIDEND WOORD

Meer en meer voelen de historic] de behoefte om de inwen-

dige geschiedenis dor middeneeuwen in hare minste bizon-

derheden op den keper te beschouwen.

Wal de uitwendige of algemeene geschiedenis van deze

periode aangaat, daarmede is men reeds ver gevorderd, de

groote lijnen Liggen vast ; diepere stndien op dit terrein

znllen de breede trekken wel onaangeroerd Laten en zich

beperken bij wijzigingen van bijkomenden en ondergeschikten

aard.

Heel anders is hel gelegen met de inwendige of bizondere

geschiedenis en hare verschillende vertakkingen. De geschie-

denis van pechl en Lnstellingen,van maatschappij-samenstelling

en hnishondkiinde ; de geschiedenis van letteren, wetenschap-

pen en kunst, zoowel als de geschiedenis van den eeredienst

en van de godsdienstverwikkelingen nit de middeneeuwen

zoeken nog inmier naar meer klaarheid.

Zij die op deze gebieden zich aan eene synthesis waagden,

moesten ondervinden, naarmate de geschiedenis vrij en onge-

stoord hare wegen gaat, dat zij al te voorbarig te werk zijn

gegaan met limine veralgemeeningen.

Zulks is in de hoogste mate waarheid voorde maatschappe-

lijke geschiedenis en voor de geschiedenis der instellingen.

Wat waren ^\ ij tot voor enkel jaren gcbrekkig en onnauw-
kenrig ingelichl over de verschillende maatsehappelijke klas-

sen dei- middeneeuwen en over de juridische toestand der

individuen.

In ons land hebben zich thans van de beste historische

krachten tot de oj)lossing Aan dit probleem aangespannen.

Zij die hel gelnk hadden den Leergang te volgen van mid-

deneeuwsche instellingen door Hoogleeraar Van der Essen

aan de Hoogcschool van Leuven gegeven, zullen hel met ona

eens zijn om te bekennen dat er heel wal onbewezen gemeen-
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plaatsen door stevig geschiedkundig materiaal kunnen ver-

vangen en aangevuld worden.

De studien van Leo Verriesl over de instellingen der « serfs »

en « sainteurs » in het Henegouwsche ; die van Archivaris Lyna
nit Hasselt over de « Liberi » in de middeneenwen, bizonder

in de streek van St-Truiden ; van F. Ronssean over de sociale

toestanden in Xamen ; van Ganshof over « Les Homines de

generali Placito » en « Les Homines de casa Dei » zijn daar

om te bewijzen dat men in die richting voornit wil en dat men
besloten is zooveel klaarheid mogelijk te brengen in dit inge-

wikkeld maar zoo belangrijk en aantrekkelijk onderdeel der

l)izondere geschiedenis.

Onze stndie over « De(n) oorsprong der sinte Peetersman-

nen, hnnne voorrechten, hnnne inrichting en de evolntie

dezer instelling tot bij den aanvang der xvi e eeuw » wil zich

bij de zoo jnist voornoemde werken aanslniten. Ze zal het

ontstaan, de ontwikkeling en de voorrechten onderzoeken van
eene klas j^ersonen die niet alleen eene lokale macht te Lenven

vertegen^vvoordigde, doch ook over gansch het hertogdom

Brabant haren invloed heeft doen gelden.

Toch hebben wij gemeend niet verder te moeten gaan dan

het begin der xvie eenw, omdat van toen af de instelling haar

oorspronkelijk karakter verloor. De sinte Peetersmannen

deden zich voortaan voor als een groep van den Brabantschen

adel, en noemen zich van toen af « de zeven adelijke geslach-

ten van Lenven ».

Waar men thans zoo ijverig werkt om de verschillende

maatschappclijke klassen, die in de middeneenwen ontston-

den, uit elkandcr te honden, om hnn rechten en hnn verplich-

tingen te bepalen, moest er zeker gehandeld worden over de

sinte Peetersmannen die hier met ecu gansch bizonder karakter

op het tooneel versehijnen.

Wij hebben gepoogd dit korps in zijn waar daglicht te stel-

len in de hoop een steentje bij te dragen tot den stevigen en

grootschen lieropbon^v van ons heerlijk verleden.

Alvorens liet vraagstuk aan te vatten, moeten wij nog



VII

eenige woorden reppen over de bronnen waaruil wij hebben

geput, en over de werken die ons op eene bizondere manier

van nut zijn geweesl

.

De sinte Peetersmannen, zooals wij zullen zien, stonden in

betrekking tot de collegiale kerk van Sint Pieter te Leuven,

en ook tot de graven van Leuven en de hertogen van Brabant.

Wij hebben dan vooreersl het archief der collegiale kerk

onderzocht. De charters van de sinte Pieterskerk worden op

drie verschillende plaatsen bewaard : hel grootste aantal

bernst in het rijksarchief van Brussel, zij zijn ten getalle van

1673 (Archives ecclesiastiques n° 1262-95); heel veel is er in

te vinden over de Laathoven ; over de sinte Peetersmannen

zijn er daaronder 3 oorkonden voorhanden.

Ecu tweede deel der charters berust in de kerk zell te

Leuven : 555 stnk> ; geene enkele inlichting over de instelling

zelf is er in te vinden.

Eindelijk hel derdedee] vinden wij in het « Geheimes Staats-

archiv » van Berlijn : 800 stnks. Hoogleeraar II. Van der Lin-

den heeft er een inventaris van opgemaakt dat verscheen in

het « Bulletin de la Commission royale d'histoire », tome 72,

IV' Bulletin, 1904. Een enkel handvesl over de Sinte Peeters-

mannen vinden wij daar in weer ; het afschrifl dat wij uit

Berlijn bekwamen deelen we met' in de bijlagen.

De akten van het kapittel welke bewaard zijn gebleven be-

ginnen maar te dagteekenen vanaf 1 188. We hebben ze willen

onderzoeken al konden wij ook vermoeden weinig of niets

belangrijks voor onze stof te zullen vinden ; immers die akten

komen uit den tijd dat de sinte Peetersmannen zicli weinig

gelegen lieten aan hun qualiteit van «censuales». De Hum-
mers 1291-1310 van de « Archives ecclesiastiques », tiit hel

rijksarchief hebben ons bepaaldelijk niets geleverd,

Rekeningen nil de m\ -w eeuw (n r 1332-.'}.') ibidem :

6 rollen op perkament ; ook n r
1344), nit de \ \ i eeuw (ibidem

n' 1339), andere rekeningen van hel ornament urn loopende

van het jaar 1439 tot 1650 (ibid, n' 1377), een fragment van

een « obituarium » nit de w eeuw (ibid. n r

1378) hebben onze

gegevens over de sinte Peetersmannen in niets aangedikt.

Het overige van het archief van sinte Pieter berustende 't zij

te Brussel, 'I zij te Leuven in de kerk, ofwel in hel aartsbis-
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schoppelijk paleis te Mechelen was van zoo'n laten datum, of

ging over zoo'n uiteenloopende onderwerpen, dat wij ze in

voile gerustheid van kant konden laten.

Het stadsarchief van Leuven was voor ons een rijker mijn.

Daar hadden wij eerst en vooral de charters van de graven

van Leuven en de hertogen van Brabant (1) waarvan de

meesten terug te vinden zijn in het « Groot Cliarterboeck

van Loven » gaande van 1249 tot 1566 (n r 206) en in het

(( Gleyn cliarterboeck » geschreven in 1367 (n r
207). De

« Bescheiden ende munimenten der stadt Loven » 4 in folio's

(nrs 197-200) en de verzameling boeken hebbende als rugmerk

de letters A tot Z en AA tot HH (n rs 213-244) bevatten enkele

stukken met betrekking op de sinte Peetersmannen.

Daar berusten ook de dienstboeken der stad, behelzende

de namen van « borgemeesters, gezworenen en schepenen »,

van 1187 tot 1793 (n r 251-253) ; de zoogenaamde « Gemeyn-
boecken » (n r 261-262-263) inhoudende verscheidene ordonna-

tien op al de instellingen en de neringen. Hier vonden wij

de twee in folio's waaraan wij veel ontleenden : te weten,

« Het boeck van sinte Peetersmannen van Loven » (1592), in

't welk Willem Boonen zonder eenigen samenhang de meest

verscheidene stukken over de Sinte Peetersmannen bijeenge-

bracht (n r
433) ; en de « Thoon voor die Ste Peetersmannen »

(1516), een proces-verbaal over een onderzoek nopens de pri-

vilegien van de sinte Peetersmannen te Leuven ingesteld

(n r
433).

De andere menigvuldige in folio's die over de Peetersmannen

in de xvne en xviii6 eeuw handelen, hebben wij nagezien in

de hoop dat zij ons iets over de vroegere tijden zouden mede-
deelen ; wij zijn in die verwachting bedrogen geworden.

« Kueren ende correctien half den Heere ende der stadt »

(anno 1456-1-496, n r
398) ; « Olficieboeck van heeren j^eeters de

(1) Van Even heeft er een inventaris van g-emaakt : « Inventaire chro-

nologique et analytique des Chartes, appartenant aux archives de la

ville de I ouvain », Lonvain, Savone, 1873.
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quaderebbe » (n r
100) ; cen verzameling van stukken aopens

een proces nit do vijftiende eeuw (nr
2641), bevatten, onder

ontelbare andere akten, enkele die de sinte Peetersmannen

aanbelangen.

In de allereerste schepenregisters : 1 camera, 1367-74, (n 1),

2 camera, 1378-40, (n' 107) komen de sinte Peetersmannen

als dusdanig niet voor.

^Yij hebben de L925 in folio's (1) boek voor hock niet nage-

lezen ; zulks /on niemand tronwens van ons kunnen ver-

wachten.

Doch wanneer nit andere gegevens ons vermoeden geprik-

keld werd, wanneer wij door andere bronnen positief naar

deze registers verwezen werden hebben wij ze onderzocht.

Uit die registers hebben wij onder meer het proces « Pynnock

contra Jan van Berthem » overgeschreven.

Ook het « Bedevacrtboeck » (nr 307) hebben wij nagepluist

en emit gebrnikt wat ons van nut was.

Een enkel boek waarvan Boonen dikwijls gewaagl in zijn

« Boeck over de sinte Peetersmannen » hebben wij vrnehte-

loos opgespoord : het correctieboek van Leuven.

Onze opzoekingen in het pijksarchief te Brussel werden

goed beloond. Aan de hand van het niet te schatten werk van

A. Verkooren « Tnventaire des chartres el cartulaires des

duches de Brabant et de Limbourg et des pays d'Outre

Meiise » (tot hiertoe 7 deelen verschenen en S is onder dink)

hebben wij de hand kunnen Leggen op enkele charters van het

hertogdom Brabant die voor onze slndie zeer belangrijk

waren.
Ken niet-te-peilen bron zijn de « Cartulaires du Brabant »

en andere registers dor « Ghambre des Gomptes » waaruil wij

dan ook rijkelijk geput hebben. De in folio's der « Ghambre des

comptes)) waarin de rekeningen voorkomen van den « meyerew

(l)Deze werden ^rinvt'ntariseord : « tnventaire des registres des trois

ci-devant chambres echevinales de la ville de Louvain », en a Supple-

ment a riuventaire des Registres ».



van Leuvon in zijne hoedanigheid van drager der rechtsmacht

geven geene bizonderheden over de Sinte Peetersmannen.

Enkele nummers van « Cartulaires et manuscrits » waren ons

nuttig : stippen wij speciaal aan n r
5, n r 5 A en n r 24 « het

Cartularium van Gaesbeek ». Het nummer 934 lijvig in folio

heel en gansch aan de geschiedenis van Leuven gewijd, is

van geen belang voor ons onderwerp (1).

De schepenengreffies van het arrondissement Leuven lieten

wij niet onaangesproken : onder rneer hebben wij de heele

verzameling der Leuvensche schepenakten , te Brussel bewaard,

gelezen.

De meisnierskwestie was oorzaak dat wij ook de schepenen-

greffies van het arrondissement Brussel ten deele aanroer-

den ; zoo hebben wij in 't bizonder het archief van Grimber-

gen en Gaesbeek onderzocht.

Wat er in het « Kabinet van Handschriften » der koninklijke

bibliotheek over ons onderwerp te vinden is, aanzien wij als

van zeer gering belang.

Op het Brusselsch stadhuis hebben wij de kwestie der

meisniers van Rode en Alsemberg kunnen bestudeeren, dank
zij de rijke verzameling der wetten dezer plaatsen : wij citee-

ren nr 1400, n r 1406, n r 1407, n r 1412 en n r 1428.

Onnoodig zal het wel heeten aan te stippen dat wij de

« Analectes pour servir a l'histoire ecclesiastique de la Bel-

gique » de « Bijdragen tot de Geschiedenisse van het aloude

hertogdom van Brabant van 1902 tot 1914 » onder leiding

van Goetschalckx uitgegeven, zorgvuldig hebben onderzocht.

Z. E. H. K. Laenen, archivaris van het aartsbisdom, was
zoo vriendelijk ons mede te deelen dat hij, bij zijne opzoekin-

gen in de archieven van AVeenen, een handschrift over de

sinte Peetersmannen gevonden had : « Fr. Henr. Butkens

Liber patriciorum urbis Lovaniensis » Haus Hof und Staats-

archiv in AYien, handschriften, Cod. n r 681 (R. 90). De inlich-

tingen die wij er over namen, en de extracten die wij ons

(1) Wij citeeren « Cartulaires et manuscrits » volgens de oude num-
mers.
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bezorgden, gaven ons de verzekering dai wij bier mel eene

omwerking van de « A.ntiquates Lovaniensea » van Willem
Boonen te (locii badden.

Als verhalende of letterkundige bronnen die wij mel betrek-

king tot de siute Peetersmannen controleerden, noemen wij :

M. (i. II. : Chronica de origine ducum Brabantiae, ed.

J. Heller, SS. XXV, p. 405-413.

M. G. H. : Genealogiae ducum Brabantiae heredum Fran-

ciae, ed. J. Heller, SS. XXV, p. 385-404.

M. G. H. : Vita Alberti episcopi Leodiensis, ed. I. Heller,

SS. XXV, p. L35-168.

M. G. H. : ASgidii aureaevallensis gesta episcoporum leo-

diensium, ed. J. Heller, SS. XXV, p. 1-12!).

M. G. H. : Vita Odilice liber III de triumpho sancti Lam-
berti in Steppes, ed. J. Heller, SS. XXV, p. 169-191.

M. G. H. : Gesta Abbatum Trudoniensium, ed. R. Koepke,

SS. X, p. 213-272.

M. G. H. : Chronicon Aflligemense, 1083-1100, SS. IX,

p. 407-417.

M. G. II. : Anselmi gesta episc. leod., SS. VII, p. L89-234.

Ghapeaville : Gesta pontificum Tongrensium, Trajecten-

sium, Leodensium, Lead. KU2.

Bacha : La Ghronique Lidgeoise de 1402.

Collection des chroniques beiges : Ghronique de -lean de

Stavelot, ed. Borgnet. Edmondi Dynteri chronicon, ed. de

Ram.

Wat nu de geschiedkundige werken aangaat, lift ligl bier

buiten onze bedoeling de volledige lijst aan te geven van de

boeken die wij om wille dezer studie raadpleegden, zoowel

als van de auteurs die wij in deD Loop der volgende blad-

zijden citeeren.

Alleen de werken worden liier vermeld waarin de quaestie

der Peetersmannen ex professo behandeld werd, of waarin er

een speciaal kapiltol aan hen is gewijd. Ook enkele boeken
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over onderwerpen in zekere mate met onze studie verwant,

hebben wij gemeend te moeten aanstippen.

AVillem Boonen : Geschiedenis van Leuven (uitgegeven

door Ed. van Even, Lenven 1880). (Het oorspronkelijke hand-

schrift van Boonen berust op het stadhuis te Lenven : het zijn

n° 3 en 4 van het archief en dragen op den rug den titel

« Antiquitates Lovanienses ».)

Ghristyn : Jurisprudentia heroica, in fol. Bruxelles, 1668.

Clerbaut : La Bourgeoisie et les Bourgeois dans Vancien

Bruxelles an point de vue historique etjnridique, annates de

la societe d'archeologie de Bruxelles, 1897. t. XJ, p. 398-415,

en 1898, t. XII, p. 192-214; 281-309.

Defacqz : Ancien droit Belgique. Bruxelles, 1873. 2 vol.

Petrus Diveaus : Opera varia. Lovanii, Henricus Vander

Haert, 1757.

Petrus Divaeus : Jaarhoeken der stad Lenven van 240

tot 1507, in het Latijn opgesteld door Petrus Divaeus in

't Nederduitsch overgebracht door W. A. van Dieve. Leuven,

C. J. Fonteyn, 1856, in-8".

E. Dupreel : Les ministeriales de Cambrai. Melanges Paul

Fredericq. Bruxelles, 1904.

Errera (Pall) : Les Masuirs. Reeherches historiques et

juridiques sur quelqu.es vestiges des formes anciennes de la

propriete en Belgique. Bruxelles, 1891, 2 vol. in-8".

Francois L. Gaxshof : Les homines de generali Placito de

Vabbaye de saint-Vaast d'Arras. (Revue du Xord, tome VII,

Mai 1911. Extrait).

Francois L. Ganshof : Les homines de casa Dei du tres

ancien droit Liegeois. (Revue beige de Philologie et d'his-

toire. Tome I, n° 2. Extrait).

J. B. Gramaye : Antiquitates illustrissimi ducatus Braban-

tiae. Lovanium Brabantiae metropolis cum suo territorio.

Lovanii, anno 1708.

M. H. Lavallee : Notice sur les sint-Peetersmannen.

Bruxelles, M. Hayez, 1854, in-8°.

Justus Lipsius : Lovanium idest opidi et academiae ejus

descriptio. Antverpia, Joannes Moretus, 1610.

J. Lyna : Les Liberi an Moyen-Age. Leodium, 1922, t. XV,

p. 64-68.
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Jean Molanus : Les II livres sur Vhistoire de la ville de

Louvain, ed. de Ram. Collection de Ghroniques Beiges Ln6-

ditea. Bruxelles, 1861, 2 vol.

G. J. G. Piot : Histoire de Louvain, depuis son origine

jusqu'aujourd'hui. Louvain, 1839, in-8°.

Henri Pirenne : Qu'est-ce qu'un homme lige? Bulletin de

l'Aeadeniie royale de Belgique (Classedes Lettres), n° 3, p. 10-

60. Bruxelles, 1909.

H. Pirenne : La ministerialite a-t-elle exists en France ?

(Gomptes rendus de L'academie des inscriptions et belles-

lettres. Paris, 1911. Exlrait).

E. Poullet : Histoire politique nationale. Louvain, 1SS2-

1892, 2 vol. in-8°.

Edmond Poi llet : Histoire de la Joyeuse entree de Brabant

et de ses origines. Bruxelles, M. Hayez, 1K(>3.

Felix Rousseat : l'n lignage namurois au xn" siecle. Les

Falmagne. (Revue beige de philologie et d'histoire, l'
e annee,

u" 3. Extrait).

Felix Rousseau : Henri VAveugle. Liege, II. Vaillant-

Garmanne, 1921, in-8".

S. P. Q. L. : Sive septan tribus Patriciae Lovanienses.

Lugduni Batavorum, apud Petrum Ileghium, MDCLXXII.
Georges Smets : Henri I, due de Brabant, H90-1235.

Bruxelles, Henri Lamertin, 1908, in-8°.

L. van der Essex : Leuven in de middeneeuwen. Beknopte

geschiedkundige scliets, Jaarboek, Davidsfonds, 1914.

Herman van der Linden : Histoire de la constitution de la

ville de Louvain au nioyen-dge. Gand, 1892.

E. van Even : Louvain dans le passe et dans le present.

Louvain, 1895.

Leo Verriest : Le servage dans le comte de Hainaut.

Bruxelles, 1908.

A. Walters : Histoire des environs de Bruxelles, t850-

1857. 2 vol.

Waiters : Les libertes communales. Bruxelles, Lebegue,

1878, (2 parties) in-8°.

D. Zeglin : Der homo Ligius und die Franzosische Minis-

terialitdt. Leipzig, 1915, in-8°.
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Alvorens deze inleiding te sluiten hebben wij nog eenen

plicbt te volbrengen.

Een woord van oprechten dank moet gestuurd aan ons

ond-leeraar, den leidsman in ons proofschrift, Prof. D r Leo van

dei" Essen, den geleerde die de schatten zijner wetenschap

met de nieeste bereidwilliglieid tot onzen dienst stelde, den

man die, in de gewenschte oogenblikken, een woord van

aanmoediging wist te plaatsen.

Kannnnik Lefevre, rijksarchivaris, die zich de moeite wilde

getroosten onze drukproeven te lierlezen, willen wij hierbij

onze erkentelijkheid betnigen. Ook laten wij onze gedaehte

nog even naar liet rijksarchief gaan en brengen wij hnlde aan

deheeren archivarissen die ons met degrootste voorkomenbeid

ontvingen en wier dienstvaardigbeid in zeer vele gevallen ons

ten goede is gekomen.



KAPITTEL I

DE VROEGERE OPLOSSINGEN

Toen er in 't begin der wi eeuw een gescbil ontstaan was
« tusschen meyere, borgemeesteren <mi schepenen ende raadt

van Loven supplianten tegen de heeren van Merode verweer-

dere » aangaande de voorrechten der Ste Peetersmannen, bad

de Raad van Brabant eene « informatie » bevolen die « op ten

achtsten dacb May anno 1516 by Athonis Heerskenshoel ende

Merten van Guyckt » ingezet word.

Eene copie « concorderende mette voors. minute )> van deze

« informatie » is bewaard gebleven en berust op het Archief

van het Leuvensch Stadhuis : bet manuscript draagtop den rug

de benaming « Thoon voor die Ste Peetersmannen I5i(i » (1).

De getuigenissen van de vijf en veertig beeedigde opge-

roepenen leeren ons ten beste de toen algemeen-aangenomen

gedachte over de instelling kennen ; onder hen zijn er Peeters-

mannen en anderen ; zij zijn daarbij genomen nit de verschil-

lende maatschappelijke standen ; wij noemen zoo maar
« gesworen clerq op 't stadhuis, deeken der drapperyen,

secretaris van de stadt, doctoor in byde regten, boode te

peerde, rentmeester, priester, cleermaecker, voorspreker,

lantman, levende op 't zyne, etc. »

Welnu als men hunne verklaring nopens den oorsprong der

instelling nagaat, komt men tot het besluit dat die menschen

het Ste Peetersmanschap aanzagen als een privilegie door den

hertog van Brabant, om een zekere bepaalde daad aan eene

zekere categorie van personen, en dat nog wel bij eene authen-

tieke akte, geschonken.

Toch valt het ons onmiddelijk op, waar het er op aankomt

de feiten nader te bepalen, dat de afgelegde getuigenissen oiet

veel klaarheid bijbrengen.

(1) Stadsarchief, Leuven : n° 133.
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Sommigen zijn zeer vaag. Zoo zegt b. v. Anthonis Abso-

loens (i) dat hij : « binnen zijnen tijde heeft hooren seggen

ende daeraiT eene gemeyne faeme dat privilegium van Sinte

Peetersmanschap zeekere innegesetenen van Loevene ende

diversche andere persoenen verleent is geworden by den

prince endehertoge van Brabant overmidts den redenen indar-

ticule begrepen, sonderlinge vnyt dijen, dat zy met zeekere

andere persoenen hueren prince alsoe bij gestaen hebben in

staende stryden met hueren bloede, dat zy hueren prince

verlost hebben van der doot,ten minste vandergevanckenisse;

seegt voorts midts der voorschreven redenen de prince van

den Lande die sy alsoo bystande deden den voors. persoenen

voor hen ende van hunnen bloede wesende motu proprio

gegunt, verleent ende gegeven heeft privilegium van Sinte-

Peetersmanschap. » — Ziet ook de verklaringen van Meester

Peter van Tliienen (2), Jan van Coelem (3), Jan van Yssche (4)

en Goevaerts van den Berge, enz.

Anderen zijn nu wel meer bepaald en geven als de geboor-

tedag der instelling den slag van Woeringen op. Zoo b. v.

Meester Stas van der Hoeve, secretaris van der stadt die het

gelezen had in een « boeck van diversche oude historien ende

cronycken » (5). Zoo ook de 15 personen die bij monde van

Geerardus de Thimo getuigen (6); zoo ook Barth. Ruyssche (7).

Heer Peter van de Zande priester wonende tot Loven oudt

omtrent 61 jaar geeft zulken hoogen ouderdom niet op : 't pri-

vilegie kwam volgens hem « van eenen hertoge van Brabant

doen zijnde ende vader wesende van wylen hertoge Anthonisse

na zyn beste onthoudt » (8).

Er zijn er ook onder hen die geen reden van dusdanige

schenking weten op te geven : daar is Lambrecht Joirdens

« niet wetende te vercleeren oft om den dienst wille hun dat

(1) Thoou voor die Sinte-Peeter.smannen : fol. 5r.

(2) Ibidem, fol. 43v.

(3) Ibidem, fol. 46r.

(4) Ibidem, fol. 31v.

(5) Ibidem, fol. 20r.

(6) Ibidem, fol. 62r.

(7) Ibidem, fol. 65r.

(8) Ibidem, fol. 50r.
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verleent is geweesl » (1) ; daar is ook Henrick van Raveschol

die het privilegie kent maar « wai redenen in besundere daer

en weet hy niet all' te deponeren » (2).

Zeer bepaald weten zij ook niet te zeggen aan wie het pri-

vilegie geschonken werd : sommigen noemen alleen de Love-

naars, anderen nog die van Santhoven ; over 'I algemeen

verklaren zij « aan de ingesetenen van Loeven ende sommige
anderen » (3).

Tamelijk eensgezind is hun antwoord op de vraag door de

commissarissen hun gesteld « of ze ook 't privilegie gezien

hadden. Anthonis Absoloens gevraagt oft hy voors. privile-

ginni in geschriften gesien heeft, seeght dat hy anders niet en

weel dan van hooren seggen » (4). Slechts ecu paar getuigen

spreken anders. « De laeckemaeckere (delis Croob wonende
tot Loven » vertelt hoe hij niel den burgemeester Raes van

den Grave en den secretaris Jan Vasont zekere privilegien

ging nazien (( in den ouden thoren van Suite Peeterskercke

tin afgebroeken zijnde, ende sach aldaer onder dandere eenen

besegelden brief! met eenen grooten segel, ....den welcken

hrielt hy deponent in zijn handt nanip, vragende aen .loannes

Vasont wat brieven dat dat waere, daerop hy hen antworde

dat was het privilegie van Sinte Peetersmanschap, welcke

hoorende hy deponent legde den selven brieiT wederomme
daer neder, sender dat die tot dyertyt gelesen weerdt... » (5).

Claes Vaeshont, voorspreke tot Loeven « secgt dat nae zyn

beste dnncken hy die privilegie gesien heeft in eenen francynen

boeck geschreven liggende op der stadthuis geheeten den

Salerboeck » (6).

Enkelen beweren dat de anthentieke akte vroeger bestaan

heefl doch op 't oogenblik nit Leuven verdwenen is.

Henrick van Raveschot nieyere van Herent verklaart tlcs-

aangaande 't volgende : « welek privilegie soe hy heeft hooren

seggen ten tyde van wylen Joannes Vasont daer ter tyd secre-

(1) Ibidem, fol. 9v.

(2) Ibidem, fob 39v.

(3) Ibidem, fol. 5v, 80r et passim.

(4) Ibidem, fol. 5v.

(5) Ibidem, fol. 35v.

(6) Ibidem, fol. 86v.
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tads van der stadt Loven'verloren oft verdonckert is geweest,

soe dat men 'tsyndert dyertyd nyet geweten en heeft waer

'tselve gevaren is geweest » (1).

Meester Barth. de Ruyssche « heeft wel gehoord dat het

privilegie verloeren oft ontvrempt is » (2).

Cornelis Roeloffs levende op 't syn « heeft hooren seggen

dat 'tselve (privilegie) verloeren is geweest, by tyde van Mee-

ster Philips van de Rode ende Joannes Vaeshont midts dat sy

'tselve totBrnssele tanderen tyden gevoert soude hebben in die

saecke die die van Brussele hadden tegen de heeren van Grira-

bergen aengaende de mersionierschappe » (3).

Op de vraag « oft Ste Peetersmanschap soo wel bethoont

wordt ; soodat die persoenen dat mogen gebruycken alsoo

wel diegene die van de moeder zyde als van de vader zyden

gecommen zy ? » luidt het antwoord eenparig afTirmeerend.

Eensgezind getnigen zij ook voor den inhond van het pri-

vilegie : « aclitervolgende welcke privilegien ende concessien

alien voors. persoonen ende lumne naecoemelingen binnen

Brabant ende buyten de vryde steden behoiren in dierste

instantie in alien saecken civile ende criminele te rechte te

staene voor meyere ende Sinte Peetersmannen tot Loven » (4).

Zoo vaag en algemeen lmn gegevens waren over den oor-

sprong, zoo duidelijk en nanwkeurig zijn de gezegden over

de speciale rechtbank; het eerste kenden zij (( van hooren

seggen » ; het gerecht zagen zij nog werken voor hunne

oogen. Ook zullen wij van hunne getnigenissen gebrnik ma-
ken als wij verder in een bizonder kapittel over 't gerecht der

Sinte Peetersmannen znllen handelen.

Laten wij ons nu verder in met hetgene de geschied-

schrijvers over de Ste Peetersmannen gedacht en gezegd

hebben.

Op de eerste plaats komt Willem Boonen, de vlijtige navor-

scher der Leuvensche zaken (1548-1618). Boonen heeft in zijn

(1) Ibidem, fol. 39v.

(2) Ibidem, fol. 65v.

(3) Ibidem, fol. lUr.

(1) Ibidem. Verklaring van Hendrik Vaeshont, fol. 2r,



book over Leuven, uitgegeven door Van Even (1) en in zijn

Ste Peetersmannenboek van '1 jaar 1592 (2) vele stukken

verzameld betrekking hebbende met de « familie van Ste

Pieter ». De meesten die na hem geschreven hebben zijn bij

hem te pade gegaan. Ook wij, hebben ons voor onze studie

over de familia Sti Petri, in de meeste gevallen moeten tevre-

denstellen met Boonens overschrijving der akten : immers op

enkele uitzonderingen na, zijn de oorspronkelijke stukken

spoorloos verdwenen.

Boonen zocht ook don oorsprong van het privilegie in de

heldendaden dor Lovenaars; doch verplaatste dv feiten hoo-

gerop in de geschiedenis. Ziehier wat hij daaroverzegl in het

tweede deel van zijn hook over Leuven : « Anno 1013 alsoo

Balderick, bisschop van Luyck, begonste eene grool sterekte

to begrypen, int dorp van Hougaerden, ende des oiet aflaeten

wilde, ten versuecke van graeve Lambrecht van Loven, esde

voors. grave Lambrecht met eene groote menichte van Love-

naars, derwaerts getrocken, ende heeft de Luyckenaers we]

dapperlyck verslaegen, ende het begonste work ten gronde

vuyt geworpen. In dose oorloghe, mits hunne groote vromi-

cheit ende getrouwicheit die de edele Lovenaers hunne

graeve bethoont hebben, ende oock, inde leste voorgaende

oorloge tegens hertoghe Godevaort van Ardennen, hebben

die edelen van Loven vele schoone heerlycke privilegien van

graeve Lambrecht vercreghen, ende binnen dor voers. graeven

tyden begonst Peetersmannen te heeten ; ende syn sedert de

welgeborene van Loven genoempt geweest, als van graeven

kindercn gedescendeert zynde » (3).

*

* *

Tijdgenoot van Boonen schreef Divaeus (1536-1581) over <li<--

zelfde geschiedenis van Leuven, doch beschouwde alios veel

nieer van den politieken kant nit. In zijne werken Kernin Bra-

banticarum libros XIX (4) en Annalinin Lovaniensium Libros

(t) Willoiii Boonen, (Icsrhii-drnis van Leuven, uitgegeven il"«»r K<l.

van Even, Leuven, 1S80.

(2) Stadsarchief van Leuven, N° J32 : ll.'i boeck van St Peetersmannen

van, Loven.
(.'{) Boonen, Geschiedenis van Leuven (Ed. van Even) bl, 225.

(1) Petrus Divaeus : liber I Rerum Brabanticarum, bl. 17 : a Ad Sti

Petri fainiliain spectare dicuntur Patricii Lovanienses et Homines Sti
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VIII (1) geeft hij terloops een woordjen over den oorsprong

der Peetersmannen. De voorrechten, waarover de sinte Pee-

tersmannen beschikken, hebben zij te danken aan hun strijd-

vaardigheid ten tijde van Graaf Lambrecht aan den dag gelegd.

Maar noch bij Boonen noch bij Divaeus vindt men de ver-

klaring waarom die geprivilegieerden nn jnist « homines Sti

Petri » genoemd worden.

De Leuvensche hoogleeraar J. Lipsins wijdde ook een zijner

werken aan de Universiteitsstad : Lovanium.

Zoo hij meent, zijn de sinte Peetersmannen van jongeren

datum, alhoewel een gelijkaardig feit aan den grond van hun

bestaan ligt : de heldhaftigheid der Leuvenaren in den slag

van Steppes en de redding van hertog Hendrik I in gevaar

van gevangen genomen of gedood te worden. Dankbaar
schenkt deze buitengewone voorrechten aan alien die onder

den standaard van Leuven, dat is, onder den standaard van

St Pieter vochten (2). Volgens Lipsius zijn in het begin Patri-

ciers en sinte Peetersmannen niet te verwarren (3).

Doch in eene nota voegt hij er bij dat er wel twee soorten

van « homines Sti Petri » kunnen geweest zijn aangezien men
reeds in 1205 sprak van « homines B. Petri censuales » (4).

Petri vocantur : quo nomine maximis privilegiis frui solent... Ferunt
praelio quodam cum Leodiensibus sanguine suo parta victoria, eos id

commeruisse nee id vero absimile. Sandhoviensis territorii incolae, qui
Lovaniensium signa sequi solent, suos etiam homines Sti Petri habent. »

(1) Annalium Oppidi Lovaniensis lib. I, bl. 4 : « Lambertus Lovanien-
ses duplici merito cognitos privilegiis donavit quam pluribus. Nonnulli
putant Patricios ab eo primum in certas familias distributes, statu

tumque ab ipso ut c< homines Sti Petri » vocarentur ; nam constat
ipsum Lambertum ecclesiae Sti Petri Lovaniensis, dum viveret, sesemet
et aliquando in tabulis advocatum nuncupasse : adeoque id ex antiquo
more servatur ut Dux Brabantiae Lovanii principatum capessiturus,

S. Petri ecclesiam, eosque qui ad S. Petri familiam pertinent, tuiturum
se juret. »

(2) Justi Lipsii Lovanium : Antverpiae, Kill), lil). II, c. IV, bl. 52 :

« Ducem igitur reducem, memorem virtutis nee ingratum in earn fuisse :

omnesquequi sub Aexillo Divi Petri (id erat insigne Lovaniensium) mili-

tassent, praerogativis donavit et Pelermannos appellavit. »

(3) Ibidem, bl. 51 « Origo etiam utrorumque diversa est ».

(4) Ibidem, bl. 53 « Videndum an non distinct i sint et vereor non unum
genus fuisse ».
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Een ander Leuvensch hoogleeraar, Molanus (1533-1585)

heefl met de grootste zorg overal (1) opgespoord alwal liij

over de geschiedenis van Leuven kon bijeenbrengen. Van

zijne Historiae Lovaniensium libri XIV is er ook een boek,

liber quartus, aan de familia Sti I
*<

• t ri besteed. Een geheel vor-

men die nota's niet; /.ijn evenwel belangrijke mededeelingen

die de gegevena ons door Boonen geleverd, komen aanvullen.

Een persoonlijke meening over den oorsprong zel liij iiiel

vooruit : alleenlijk geefl liij de opinie die Becanus er op

nahoudt a De Peetersmannen of de mannen van Ste Pieter,

werden zoo genoemd omdat ze den hertog van Brabanl <>i>

quasi-mirakuleuze wijze in eenen veldslag hebben gered » (2).

Job. Bapt. Gramaye (1580-1635), in zijn book «Antiquita-

tes Qlustrissimi ducatus Brabantiae » waar hij liel heefl over

« Lovaninm Brabantiae metropolis nun sim territorio », geeft

eene nieuwe oplossing van lid vraagstuk. \ olgens hem /<>n-

den de sinte Peetersmannen bij lninuen oorsprong een zeker

gewijd karakter hebben gehad, geheel overeenkomstig metde

toenmalige levensopvatting. De hertogen hadden in de Kerk

van Sle Pieter 7 kanunnikken aangesteld, welnu aim elk (\cv 7

zouden ze eene eerewacht gegeven hebben, genomen nil den

hoogsten adel. De sinte Peetersmannen zouden dan geweesl

zijn : de verdedigers der kerk (3).

(1) Molanus. Historiae Lovaniensium libri XIV (uitgave (!»• Ram 1861

)

bl. 4 : « Caotcruiii nos ex libris nondum editis, ex chartis <! donationi-

lnis principum ex arch i vis quarumdam ecclesiarum ol inonastcriorum

quaedam suis locis adjiciemus... »

VI) Molanus, Ft. L., libri XIV, I). I, p. 177 ; « Hi uno nomine omnea
Petrimanni vocantur, i«l est, viri Sti Petri, eo quod ducem Brabantiae

exercitu fuso fugatoque, captum eri] rinl e manibua bostium tantis

animis ut res miraculi loco baberetur. »

(3) Gramaye : Lovanium, bl. 12 : « Ut libere dicam suspicor e sacria

Petermannorum milium esse. El rum Lovanii Comes septem ad pera-

genda sacra canonicos in ecclesia D. Petri constituisset, ad eorum tute-

laui delegasse totidem ex prima nobilitate urbis, quos a sua liberatos

jurisdictione ecclesiae quodam modo donasset. Persuadel vetus vivendi

agendique modus nil nisi sacrum reddens. Decanoel Capitulo subjace-

bant. Locus autem judicii subinde ante primariam l>. Petri .nam, sepiua

2
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In hel boekje « Scptein tribus patriciae Lovanienses » to

Leiden in 1672 uitgegeven, vindt men onder de hoofding « de

Hominibus Sti Petri, Origo, honores privilegia » niets meer

dan een napraten van Lipsius' meening over die « origo

insignia et memorabilis » (1).

Het boeck van Ste Peetersmannen van Loven door Willem

Boonen in 15!>2 opgesteld word door den achterkleinzoon van

Petrus Divaeus, Willem Antoon van Dieve (1677-1754) met

« een kort begreyp van de Sinte Peetersmannen der stadt

Loven : Jinnnen oorspronck, eerteekens ende privilegien »

aangevnld (2).

Al schijnt de titel veel te beloven, toch zijn de lijnen aan

het vraagstuk van den oorsprong besteed weinig in getal. De

sehrijver gaat na wat Divaeus, Lipsius en Gramaye voor hem
hebben geschreven en besluit : « Het bleyckt dan vuyt al het

voorgededueeerde dat de Sinte Peetersmannen hunnen oor-

spronck hebben gekreghen doordien zij met hunne cloecke

daden ende defftighen wederstant hunnen prince ende het

vaederlandt hebben voorgestaen waerdoor zy hunne oude ende

schoone privilegien hebben bekomen ». (3)

Indien wij nu komen tot meer moderne geschiedschrijvers

dan zullen wij ook ondervinden dat zij het nopens dat punt

niet eens zijn.

G. J. G. Piot in zijn « Histoire de Louvain » geeft ons de

volgende verklaring : de Peetersmannen zijn niets anders dan

in capitulo. Ex quo evadit manifestum judices tribunal et sigillum et

locum et jura sacrum redolere. Plane ut credibile sit velut quosdam
ecclesiae advocatos aut milites et tutores primitus fuisse. »

(1) S. P. Q. L. sive septem tribus Patriciae Lovanienses p. 81 vgl.

(2) Dit kort begrip werd er boogst waarschijnlijk eerst na 1728 bijge-
voegd. Immers eerst op 6 Feb. 1728 « hebben de beeren Ste Peeters-
mannen van de zeven adellyke geslachten dezer stadt my onderschreven
met alle voisen gegont bet secretarisschap van de zelve geslachten ende
dat op den eed die ik gedaan bebbe als raedsecretaris. w. g. (mill. Ant.
van Dieve ». — Stadsarchief Leuven, N° 439 fol. 60r.

(3) Het beoek van Ste Peetersmannen. Kort begrip, fol. 69r.
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de hoorigen van den graai wonendeop zijne mansus (1) in do

parochie van Sint Pieters te Leuven gelegen (2). I Id zijn sla-

ven <lit' schatting betalen, want alleen slaven volgens de

wetten der Barbaren en de capitularia betalen een cijns (3).

De woorden « mansionarii in antiquis mansis Sti Petri » en d<>

belofte hunner vrijheid door Jan II aan die mansionarii (I)

gedaan, maken het voorgoed nil. En hij besluil : je dirai en

toute securite que c'etaienl des manans ('>).

Dan gaat hij verder door, zeggende da1 naar algemeen

gevoelen de Peetersmannen doorHendrik I vrijgemaakl zijn :

hij nochtans opineerl voor Jan II omwille Nan de akte van

1309 waarover hij zooeven gesproken heefl (6).

Defacqz in zijn werk « Ancien droit Belgique n geeft ook

zijne meening over de sinte Peetersmannen : 't zijn personen

in Brabant geboren, en toebehoorende aan een der zeven

geslachten van Leuven. Zij vormden eene kaste en zonder tot

(1) Piot. Louvain. p. 123 note7 : «Mansio,zegl Piot, a plusieurs signifi-

cations : ici it signifie une habitation appartenanl aucomte et habitee |>ar

8€s manants. » — Wij gelooven il;ii hel woord de beteekenis heefl die

Prof. van der Essen opgeeft in zijne Geschiedenis der Middeneeuwen,
Leuven, 1919: « de mansus, [andbou"weenheid, een gedeelte. grond dat

door de boeren bewerk I word i, soorl pachtgoed, omval dertig journalen

grond. )>

(2) Piot. Louvain, p. 123 : Li's Peetermans, aommes en latin, homines
Sli Petri censuales, homines Sli Petri, mansionarii Sti Petri, hominae
familise Sti Petri n'etaient autres que les manans <lu comte demeu-
riuit dims sis ma isiones comprises dans I'etendue de la paroisse de
St Pierre ».

(3) Ibidem, p. 121 : Deze affirmatie houdt geen steek. Zie daarover
Leo Verriest : Le Servage dans le comte de Eainaut.

H) I'iot gebruikl liet woord mansionarii alsof hel alleenlijk van on-

vrijen kon gezegd worden. Dit woord heefl met de persoonlijke conditie

van het individu niets te maken. Gfr. Errera, Les Masuirs, p. 132 : « La

tenure tributaire esl independante de la condition personnelle du titu-

laire. In tel manse (
>< -< 1 1 appartenir ;'i un homme libre, .< un homme a

moitie libre ou a un serf . » Daarbij de woorden « veraciter liberi et

exempti esse debeanl super eorum talliis el exactionibus » werden
aange^ uld door « raiione libertatis Sti Petri. » Van deze hoogsl belang-

rijke toevoeging gebaarl Piot niet.

(")) Piot : Louvain, p. 124.

(<>) Ibidem.
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den adcl te behooren hadden zij toch privilegien die hen van

de niet-edelen onderscheidden ; zij vormden ora zoo te zeggen

eene tusschenklas (1). De oorsprong echter wordt niet aange-

raakt, ten ware dat Defacqz eene vingerwijzing wilde geven in

deze uitlating : zij die op den titel van sinte Peetersman aan-

spraak maakten moesten zweren dat zij waren « vry messe-

niers, mannen des hertoghe van Brabant ende tot den vryen

huusgesinne desselfs hertoge behoorende... » De « messeniers »

Avaren volgens hem afstammelingen van slaven, langen tijd

geleden vrijgemaakt, door den prins of den heer aan zijnen

dienst of aan zijn huis gehecht en daarbij begiftigd met privi-

legien (2).

Wauters schrijft in « Histoire des environs de Bruxelles »

dat men niets weet over den oorsprong dier instelling welke

van de bestuurlijke vaardigheid der hertogen van Leuven

getuigenis aflegt. Hij verstaat onder sinte Peetersmannen eene

heele categorie van vrijen die een cijns aan de Leuvensche

kerk betaalden, en die tevens recht hadden op de bescherming

van den graaf : die mannen maakten een getrouw militie-

korps uit (3).

In zijn boek « Jean I » rangschikt hij de sinte Peetersman-

nen onder de meisniers en definieert nogmaals de « homines
Sti Petri » als personen die een cijns aan de St Pieterskerk

betalen (4).

In Wauters « Les Libertes communales » komt diezelfde

meening terug : de sinte Peetersmannen zijn te talrijk dan dat

men ze voor laten (tenanciers) van de kerk kan nemen. YVij

aanzien ze als personen eenvoudig weg verplicht een cijns

aan de kerk te betalen (een denier per jaar en per hoofd ?) om
zoo te kunnen leven onder de bescherming der graven van
Leuven als toehoorende aan hunne vrije maisnie of gezin » (5).

(1) Defacqz : Ancien droit Belg-ique, bl. 248.

(2) Ibidem, bl. 249.

(3) Wauteis : Histoire des environs de Bruxelles, D. II, bl. 159.

(4) Wauters : Jean I, p. 207.

(5) Wauters : « Les libertes communales » D. I, bl. 223.
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M. H. Lavallee heeft eene gansche brochure gev\ ijd aan de
sinte Peetersmannen. De oorsprong brengl liij terug tot liet

eerste ontstaan der collegiale kerk (1) en in de sinte Peeters-

mannen ziet hij niets anders dan personen toebehoorende aan

de familie van Ste Pieter (2). In die familie zijn er verschillende

eategorieen van personen : ministeriales en milites, cijnsman-
ni'ii en slaven (3). Het woord « homo Sti Petri » geeft den

socialen rang van den betrokkene niet te kennen (4). Maar
alien genieten de beseherming der kerk en zijn deelachtig in

hare immuniteit (5).
*

» »

Edmond Poullet in zijne studio over de Blyde Intrede van
Brabant nioet noodzakelijker wijze over de zaak een woord
reppen, aangezien er in de Blyde Intrede een speeiaal artikel

aan de sinte Peetersmannen voorbehouden werd.

Volgens hem ontstond volgenderwijze de familia Sti Petri.

Hij onderstelt dat de graven van Leuven uitgestrekte gronden

aan de kerk van St Pieters geschonken hadden. Oni die gron-

den te bevolken hadden zij een groot aantal slaven vrijge-

maakt, op voorwaarde dat zij zouden schatting aan de kerk

betalen. Daarbij kwam nog dat velen, bevreesd voor hunne
aloude vrijheid, zich kwamen stellen onder de beseherming

van Ste Pieter, in vergelding doorvoor hommaginm tegenover

de kerk afleggende.

De Ste Peetersmannen stonden onder de gansch bizondere

hoede van het Leuvensch vorstenhuis. Als meisniers van den

graaf moesten zij ook overal mee ten oorlog. Poullet geeft dit

alles als de waarschijnlijke oorsprong der Ste Peeters-

mannen (6).

Edward Van Even in zijn « Louvain dans le passe et dans

(1) Lavallee : Notice sur les St Peetersmannen, bl. 19.

(2) Ibidem, bl. 38.

(3) Ibidem, bl. 9.

(4) Ibidem, bl. 10.

(5) Ibidem, bl. 9.

(6) Poullet : Histoire de la Joyeuse entree et de ses origines, bl. 126

en vgl.
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le present », in zijn « Jaerboeken tier stad Leuven » deelt de

gedachte van Lavallee, naar denwelke hij, zoowel als Poullet,

verwijst. De oorsprong der Ste Peetersmannen moet tot den

oorsprong der kerk van Ste Pieter worden teruggebracht. In de

middeneeuwen als er een kerk of klooster werd gesticht,

kw amen de lieden die in die dagen nog op bet platleland ver-

spreid waren, zich rond zoo'n opkomend gesticht vestigen oni

onder de bescherming te leven en voordeelen te genieten. Deze

lieden vormden bet geslacht of de familie van den heilige

wien de stichting toegewijd was (1).

Prof. Van der Linden scbrijft in zijn « Histoire de la consti-

tution de la ville de Louvain an moyen-age » dat het heni te

ver zou leiden moest hij den oorsprong der familie tot in de

minste bizonderheden opsporen. Toch geeft liij in breede lijnen

zijne oplossing. De familia Sti Petri verscbilt niet in den be-

ginne van dergelijke familien die zich in de middeneeuwen
rond kloosters en kerken kwamen vormen : zij bestond uit

een zeker getal niet-vrije personen die op bet domein der kerk

woonden, ieder jaar aan de kerk een kopcijns betaalden, en

dan ook deelden in de immuniteitsrecbten der geestelijke

stichting. Naarmate die familia menigvuldiger werd, onder-

ging zij ook eene diepgrondige wijziging : was zij in den
beginne een domaniale en geestelijke instelling langzamer-

hand kwam zij heel en al onder de macht van den graaf te

staan (2).

Pirenne beeft desaangaande dezelfde zienswijze. — In vele

gevallen, scbrijft hij, zien wij de recbtstreeksche afstamme-
lingen van de vroegere lijfeigenen der kerk zich als geprivile-

gieerden voordoen. Zoo zij bun karakter van boorigen ver-

loren, tocb bebben zij de voordeelen der familia waartoe zij

(1) Ed. Van Even : Louvain dans le passe et dans le present, bl. 30-31.
en Jaerboeken der stad Leuven van P. Divaeus. bl. 21, nota 1.

(2) Van der Linden : Histoire de la constitution de la ville de Louvain
au inoyen-ag'e, bl. 6 en vgl.
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behoorden, bewaard. Ed daarop geeft hij als voorbeeld do

Ste Peetersmannen van Leuven die rechtstreeks onder <!<

jnrisdictie van den graaf stondea (1).

Blok geeft een bondigea aitleg van dit iagewikkeld vraag-

stnk. De familia van St Pieter zoa, volgens hem, bestaan uit

de oude miaisterialea dor kerk (2).

Volgens Georges Smets is het ontstaan der familia over

't algemeen genomen, te danken aan eene reactie der bevol-

king die niet gedoogde dat de uitvoerders van het opeabaar

gezag, lmn aml)t tot eene ware heerschappy, mel daartoe

behoorende rechten, zonden omzetten. De landbouwer wilde

zich onttrekkea aan de bede (servitiam, exactio) welke de

uitvoerder van het openbaar gezag van hem vergde ; hij

leverde zich aan de kerk over, werd de hoorige der kerk en

zou voortaan geen ander advocalns hebben dan den abt of

den vertegenwoordiger van de geestelijke instelling waaraan

hij zich had overgegeven. De Ste Peetersmannen vormden nu

eene dier familia's, en als dnsdanig ontsnaptea zij aan de

scliatting en bede aan den hertog verschnldigd (3).

Professor van der Essen ziet in de eerste Ste Peetersmannen

ook lijfeigenen der kerk. « Op het gebied dat zich rond de kerk

nitstrekte en dat haar toebehoorde woonden een groot getal

onderhoorigen, die, zooals de lijfeigenen rond den eerstea

bnrcht geschaard, eene familia, een uitgebreid gezin nit-

maakten. Die lijfeigenen stonden onder de bescherming der

kerk en werden dan ook genaamd naar hunaea patrooa :

homines Sti Petri : Sint Peetersmannen » (4).

(1) H. Pirenne : Histoire de Belgique, t. I, bl. 298.

(2) Hlok : Geschiedenis van het Nederlandsche \<>lk. D. I, hi. 338.

(3) Georges Sinets : Henri I due de Brabant, 1)1. 315.

(4) L. van der Essen : Leuven in de Middeneeuweii. bl. 11-12; (in

't jaarhoek 1914 van het Davidsfonds).
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Volgens V. Brugmans zou Lambrecht met den Baard, een

organisator, die heel het graafschap aan den prins der apos-

telen opdroeg en te dier gelegenheid de kerk van St Pieter

stichtte, ook de « sinte Pietersvrijheid » in hare volkomen

algeheelheid geschapen hebben. Toen Lambrecht met den

Baard tot erfelijke graaf van Lenven erkend was, schiep hij

de « libertas Sti Petri, sinte Pietersvrijheid, franchise de Saint

Pierre » ; hij vormde die nit de twee bestanddeelen van zijne

« libera familia » : 1) zijne edelen, te Lenven gevestigd en

gekend onder den naam van Patriciers; 2) zijne mesniers die

onroerende goederen in hmir op langen termijn ontvangen

hadden.

De eersten waren feitelijk de echte Peetersmannen. De

anderen waren de zoogenaamde « Bniten-Peetersmannen,

homines de St Pierre forains » (1).

Deze opsomming mag volstaan en kan wel volledig heeten

voorwat de verscheidenheid der opinien aangaat ; de schrij-

vers die ten slotte zich heelenal neerleggen bij een dezer

meeningen, moesten, ons dunkens, hier niet vermeld.

(1) V. Brughmans : Le comte de Louvain. — Journal des Petites

Afliches » N° du 2 avril 1922 et ss.



KAPITTEL IT

DE SINTE PEETERSMANNEN, VRIJGEWIJDEN ! 1

1

Lavallee in zijn hooger genoemde brochure, beweert dat

men den oorsprong alleen door onrechtstreeksche bewijzen

Ran vaststellen.

« De Archieven van St Pieterhebben ons geenenkel dokument
geleverd dat ons leert welke de grondslageo waren van de

instelling. Daarbij zijn een groot aantal charters van stadhuis

en patricierswoningen in den opstand van Pieter Goutereel

(1300) vernietigd yeworden. Doch er zijn geeue particuliere

cartularmms noodig oni 't geheim te ontsluieren daar de fami-

liae allemaal op eenzelfde wijze in Frankrijk, Duitschland,

Holland en Belgie ontstonden (2). » Tot zoover de redeneerin^

van Lavallee.

Wij znllen niet ontkennen dat bij eene vergelijkende stndie

veel te achterhalen is. Toch is het op de eerste plaats noodig

de minste sporen der in qnaestie zijnde familia op te zoeken,

de teksten, hoe raar en hoe klein zij dan ook mogen zijn, nit

te pluisen, en de zaak op haar zelf te bestndeeren.

Wij hebben ons daarbij niet tevreden gesteld met de doku-

menten door W. Boonen en Molanus verzameld ; A\ij hebben

zorgvuldige en langdnrige opzoekingen gedaan daar vsaar A\ij

hoopten iets over de familia Sti Petri te vinden.

Aan de hand dier teksten znllen wij nu eene oplossing

zoeken. Wij zullen eerst en vooral volgens chronologische

orde een kleine ontleding geven.

De eerste melding die er wordt gemaakt van de familia

(1) Vrijgfewijden is de vertaling die wij voorstellen voor het latijnsche

Sanctuarii, en het franche sainteurs. Wij hebben (lit aederlandsche
•svoord aergens terug g-evonden ; het werd ons gesuggereerd door den
Leuvenschen Hoogleeraar Van Hoonaeker.

(2) Lavallee : Notice sur les St Peetersmannen, bl. 18.
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Lovaniensis vinden wij in de Kronijken dor Abten van

St Truiden (1). 't Gaat er over Luipo, den man die tijdens den

investituurstrijd in de abdij van St Truiden zulke droeve rol

speelde.

Luipo was van edele afkomst : « At ille cum parentibus

suis Lovanii, interdum vero Salechem aliasque nonnnnquam-

nobiliter enim natus fuerat-de patrimonio suo tristis et merens

vivebat ». Hij verkrijgt van den keizer de abdij van St Truiden

in 1085 : « intravit igitur 7 kalendas Junii in pompa magna
militum ». Dock die eerste poging werd verijdeld. Hij gaat bij

de zijnen naar Leuven ; schijnt er ziek te worden en krijgt

ket door zijn verwanten — nobiliter enim natus fuerat — zoo-

ver dat hij vergiffenis bekomt en naar zijn klooster terug mag.

Nieuwe kuiperijen bcginnen bizonder op aandringen van een

zekere Stepelinus « ammonens de non vilipendenda ejus

nobilitate ». Eindelijk wordt hij terug abt en wordt als dus-

danig dan ook gewijd. Hij schijnt zijn verleden wat te willen

herstellen : hij geeft almoezen en verdedigt zijn goed « Acer

quidem erat constansque et intrepidus ad resistendum violen-

tiae advocatorum tamquam generose natus de libertate et

familia Lovaniensium ». Meer begaan met de tijdelijke zaken

dan wel met de geestelijke stierf hij na een bieravondje met

zijne knechten overgebracht te hebben in 1093 « neque con-

fessus, neque unctus neque communicatus » (2).

De adel van Luipo, tot viermaal toe vooruitgezet door den

waarheidslievenden schrijver (3) valt niet te betwijlen ; en die

(i) Gesta abbatum Trudoniensium, Gesta Rudolphi : MGH. SS. X.

Ziehier wat G. Simenon in « Melanges de G. Kurtb » p. 01, over den
schrijver zegt : « A partir de 1055, il se servit de ses souvenirs person-
nels; la oil ceux-ci faisaient defaut, sa chronique est basee sur le tenioi-

gnage de religieux contemporains des faits qu'il rapporte. Enfin le

chroniqueur merite entierement notre confiance, il n'ecrit que quand il

a pu s'informer, il comprend les devoirs de l'historien ».

(2) Ibidem, bl. 240-251.

(3) De opvatting die bij beeft over den g-escbiedsebrijver g-etuigt vol-

ledig- voor zijne vertromvbaarheid : MGH. SS. X. p. 250.

« Nemo nee niordeat, nemo micbi detrabat si veritatem loqui ipsa me
compellat Veritas ipsi anima> meae timor de mendacio ipsa Dei per sane-
tam scripturam comminatio ; nam omne mendaeium a diabolo est, et os
quod mentitur occidit aninam. Historigrapbi debitum est, nee assenta-
tione, nee amore, nee odio, nee timore a veritatis tramite declinare,
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man, edelgeboren, maakl deel nit van de Libertas en familia

Lovaniensium ; daarop steunl hij om de geweldenarijen van

de advocati begen te gaan ; zijn persoonlijke conditie is een

titol tot zulkdanig verzet.

De tweede vermelding koml eersl vee\ jaren later in een

stnk door den deken en 'l kapittel van SI Pieter tot de geeste-

lijke overheid van St Truiden gezonden. I let sink vindt men in

« hot boeck van Ste Peetersmannen » folio 20v en hij Molanus
deel I hi. 172 mot dezelfde dagteekening : « Datum anno

Domini millesimo ducentesimo quinto in crastino Beatorum

Petri et Pauli Apostolorum » (1).

scribam igitur, Deo teste, sicut a multis didici, et ut veracius exquirere

a fratribus quoque potui qui erant apud nos tunc temporis, el qui

mecum postea hide ore ad os ista sunl locuti. »

(1) Eigenaardig mag bet we] heeten dat al degenen die nil Boonen en

uit Molanus putten niei bebben opgemerkt dat de dagteekening niet

juist kan zijn. Ook Prof. Herman Van der Linden is dal ontgaan. Zie

Histoire de la Gonstitutien 1)1. 7 in nota. De protocole van het charter

luidt als volgt : « Viris religiosis in Ghristo dilectis, dominis abbati

uionasterii sancti Trudonis, Gardiano fratrum minorum ejusdem loci,

nee non magistro Wilhelmo decano concilii Sancti Trudonis, decanus
et capitulum ecclesiae Sancti Petri Lovaniensis salutem in Filio Virginis

gloriosae. » Welnu in 1205 zal er voorzeker geen gardiaan van de Min-

derbroeders te St-Truiden geweest zijn. In 1205 werd Franciscus eerst

tot hoogere volmaaktbeid geroepen, en 15 April 1208 zegl Albers (Hand-
boek der algemeene kerkgescbiedenis, II D. hi. 105-107) is de stichtings-

dag der Minderbroeder.s (fratres minores).

Toch is er in de protocole een element dat toelaat het charter inin of

nicer te dagteekenen : 't is de naani van den deken Wilhelmus. In

't boek « Notice historique sur 1'ancienne abbaye noble de Milen » door

Wolters vinden wij tusschen de « annexes » bl. 47 een charter waarvan
de aanbef is : a Wilhelmus, Dei misericordia, decanus christianitatis

Sti Trudonis presentibus et futuris in perpetuum. » — Hel is gedag-

teekend « Actum in ecclesia parochiali beate Marie apud Sanctum Tru-

donem coram altari beati Nicholai, anno incarnationis dominice M. CG.

vicesimo nono mense Septembris » — Dr H. Nelis deeld< smeedat
hij reeds voor 't jaar 1233 ecu andere deken « decanus It. » had kunnen
opteekenen. —
Geschiedschrijvers van de Franciskanen als Fisen, Gonzaga, Wad-

dingus geven 1220 als 't jaar der koinst van de Franciskanen te St-Trui-

den ; P. Dirks in zijne « Histoire litteraire et bibliographique des Frerea

iiiiiieurs », hi. vin, zegl : a C.c ne fut que vers 1221 que les freres Jean de

Plan Garpin et Barnabe etablirent une maison a Cologne. Des Pan 1210

St-Francois avail envoye en France et dans la Gaule Belgique le pere Paci-
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De deken en de kapittelheeren van Leuven willen weten of

Maria « relicta quondam Gilberti militis » en al hare kinderen

waarlijk « homines B. Petri Lovaniensis » zijn. Waarschijn-

lijk hebben zij de hulp van 't kapittel ingeroepen tegen dege-

nen die « ignorantes quanti sint privilegia hominum Beati

Petri » hen wilden benadeeligen. Edoch de heeren van Leuven

willen met zekerheid weten of zij met ware « homines beati

Petri censuales » te doen hebben. Zij vragen dan ook om een

inquest : de geadresseerden zullen ook andere Ste Peeters-

mannen oproepen « vocatis coram vobis hominibus beati

Petri censualibus et de familia beati Petri existentibus nationis

personarum praedictarum, fide dignis » alsmede de betrok-

kenen ; van beiden zullen zij de waarheid trachten te ver-

nemen « prius propter hoc sufficienter juratis, scilicet tactis

sacrosanctis ».

Merken wij op, hoe op heel de nakomelingschap van de

vrouw gesteund wordt (1) zoodat de conditie van homo Sti

Petri langs de moeder overgezet is geworden.

Uit deze oorkonde blijkt dat de Ste Peetersmannen censuales

zijn en begiftigd met groote privilegien ; het bewijs van hun
Ste Peetersmanschap moet geleverd worden door bloedver-

wanten, ook leden van de familia Sti Petri, nadat zij beeedigd

zijn geworden.

In 't jaar 1237 werd er tusschen den hertog van Brabant en

Arnold, heer van Wesemael een vergelijk getroffen waarbij

de jurisdictie van den laatste geregeld werd. In deze akte is

er ook spraak van de Ste Peetersmannen : « Sane si qui homi-

» num, qui ad familiam beati Petri in Lovanio pertinere nos-

» cuntur, ubicumque manserint vel undecumque venerint si

fique, l'ancien poete laureat de Frederic II. De ces deux centres, les freres

mineurs rayonnerent dans le Brabant, la Flandre, la Hollande, la Frise
et s'y propagerent d'une fagon qui tient du miracle. » Het charter zal

dus in de jaren 1220 gesteld zijn. Kan missehien bij de overschrijving
het getal « twintig » gevallen zijn, en zouden we moeten 1225 stellen ?

(1) Eerst worden de kinderen genoemd die zij bij Gilbertus Miles ver-
worven heeft, en dan konien : « aliorum liberorum : Aegidii de Zelleke
et Henrici fratrum. » Verder ook worden deze laatsten afzonderlijk
arenoemd.



— 19 —

» in jurisdictione nostra deliquerint, de eis per omnia usque

» ad membrorum mutilationem vel ad quam cumque mortis

» paenam possumus judicare. E1 tunc ita judicatos domino

» nostro dnci trademus suo judicio puniendos » (1).

« Ubicumque manserint vel undecumque venerinl » schijnt

wel aan te duiden dat deze die tot de familia beati Petri

behoorden, vrijheid van beweging badden en bijgevolg niel

aan den grond gebonden waren. In dit stuk zien wij hoc de

hertog van Brabant aan Arnold van Wesemael een deel van

zijne rechtsmacht « tarn alta ({nam alia » « in feodum » over-

draagt (2) : en de Ste Peetersmannen zijn in den maatregel

begrepen. Dit is niet tegenstrijdig met de immuniteil die de

St Pieterskerk zekerlijk bezat want de vorst bewaarde steeds

zijn persoonlijk gerecht over alle zijne onderdanen. Hij kon

dus 't gerecht in feodum afstaan (3). Tocli is hier geen spraak

van de rechten geschonken aan een tusschenpersoon, staande

tusschen den vorst en de kerk : de advoeatus ; want de her-

togen van Brabant zijn zelf « advoeatus » van de Ste Pieters-

kerk van Leuven (4).

Er bestaan nog twee andere stukken waarin dezelfde Arnold

van Wesemael in betrekking tot de familia Sti Petri genoemd
wordt (.")). Wat gaf er aanleiding tot deze stukken ? Zulks is

moeilijk te achterhalen ; misschien wilde de heer van Wese-

mael, de afstammeling van een ministerialis familia door zijn

huwelijk verwant aan het vorstelijk huis, meer en meer onaf-

(1) Do hoelo akte is terugte vinden in aCartulaires du Brabant, Cham-
bre des Comptes, N° I, fob 98r. Zij is uitgegeven in Brab. Yeesten I,

bb 641.

(2) Arnold van Wesemael was aan 'I vorstenhuis verwant. Hij hail

immers oono dochler van Hendrik I, Aleida, weduwe van Arnold van

Looz on Willem van Auvergne gehuwd : Zie Smcis, Henri I, bb 255.

(3) « L'immunite n'excluait i>as la justice personnelle du roi pas plus

qu'elle n'empechait Le roi d'avoir acces sur 1<' territoire affranchi. »

Flach : bes origines do l'ancionno Franco. Vol. I, p. 155.

(4) « Quuin de mandate ot voluntate aobilis viri Henrici du< is Lotha-

ringiae, patroni ecclesiae beati Petri in bovanio... mense Augusto L232.

Codox diplomaticus. Molanus, bb 1191.

(5) Het eerste van 24 Oogsl liill staat in Cart, du Brabant, Chambre
des Comptes X'-I. fob 99r.. en is uitgegeven in bavallee ; bel tweede

van 19 Oktober 1244 ibidem, on is uitgegeven maar onvolledig in But-

kons, t. I, preuves, p. 88.
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hankelijk van den hertog worden en zich stellen onder

't rechtsgebied van Nijvel, dat als leen onmiddelijk van liet

keizerrijk afhing (1).

Wat er ook van zij, de heer van Diest, Arnold belooft dat

hij bij de uitspraak van liet pleit zal verklaren dat zijn bloed-

verwant « ad beatnm Petrum debeat pertinere » ; de tweede

scheidsrechter na « diligenti habita examinatione negotii tarn

in curia imperial! qnam a peritis in sacra pagina, jure cano-

nico et civili de bonorum et peritorum consilio habita suffi-

cienti deliberatione » besluit « Arnoldum de Wesemaele ad

Sanctum Petrum in Lovanio pertinere », en dat hij niet « ad

sanctam Gertrudem in Nivella » toebehoort.

De hoedanigheid van homo Sti Petri is dus iets bijblijvends;

al zou men ook van de voordeelen soms afstand kunnen doen,

hel feit van Ste Peetersman te zijn, blijft bestaan. Die (( con-

ditio adhaeret ossibus » en 't stijgen in de sociale rangen

brengt daar geen de minste verandering aan te weeg. Dit be-

wijst ten stelligste het geval Arnold van Wesemael.

Een der weinige charters die tot ons zijn gekomen is de

chirographe van 8 October 1278 (2). De deken en 't kapittel,

na beeedigde getuigenis van geloofwaardige personen, er-

kennen als « censuales ecclesiae beati Petri » een heel groepje

menschen waaronder dominus Gerardus, presbyter ; zij stam-

men af van personen die tijdens hun leven a spectabant cen-

sualiter ad familiam et collegium ecclesiae beati Petri ». Doch
opdat door de wisselvalligheden van den tijd en de zwakheid
van 't menschclijk geheugen de « successio generationis » niet

vergeten gerake, wordt in deze chirographe opgcsteld en nog-

maals bekend gemaakt dat alle de genoemde personen « cum
omni eorum jDrogenie et successione » van de familia Sti Petri

(1) Butkens, I. I. p. 231 : « Los homines de St Pierrea Lovain estoient
tellemont subjects ;'i la cour (In due, qn'ils ne recognoissent autre resort,

mais comme L'eglise de Ste Gertrude a Nivelles estoil un fief tenu de
I'empire, les homines qui en dependoient avoienl leur dernier recours a

la chambre imperiale. »

(2) Rijksarchief : Archives ecclesiastiques 1 262-95 (goed nitgeg-even
in het Boeck van Ste Peetermaimen : fol. 19r. en Molanus, bl. 171.)
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zijn ; ook wordt liun het getuigenis gegeven dat alien zich

stipt van hunne verplichting hebben gekweten en hebben l>e-

taald : « censum siiiuu capitale, jure capitagii ».

Daarmee kennen wij mi ook de verplichting der censuales :

zij hebben ieder een kopcijns te betalen ; en hel kapittel heefl

dan ook zijn beambten die mel hot ontvangen van dezen cijns

belast zijn de « receptores census capitalis ».

Het overerven der conditie van Ste Peetersman, wordt in

deze hand vest ten klaarste bewezen.

Ten jare 1282 werd er tusschen hertog Jan en Willem heer

van Granendonc tot beider nut en profljt eene overeenkomsl

gesloten waarbij over het lot der « ministeriales et censuales

homines ad ecclesias pertinentes » op beider domeinen verblij-

vendj beslist werd (1).

De « ministeriales et censuales homines ad ecclesias perti-

nentes » die de hertog in 't district en 't rechtsgebied van zijn

leenman zou bezittcn, zullen voortaan aan dezen Laatste

toebeliooren en vice-versa. De « ministeriales et censuales »

buiten 't goed van den hertog en zijn eigen goed verblijvend

zal de heer van Granendonc « in feodum » van den hertog

houden.

In deze overeenkomst zijn de Peetersmanncn niet begrepen
;

de hertog wil van hen geen afstand doen : « censualibus hoini-

nibus ad sanctum Petrum de Lovanio pertinentibus, si qui ibi

sunt et in posterum inventi fuerint, dumtaxat exceptis, quibus

renunciare non intendimus per id factum ». De nitzondering

is niet toe te sehrijven aan het feit dat de hertog « advocatus »

der Si Pieterskerk was, immers sedert lang waren de hertogen

van Brabant als« advocatus nailerkerken aangesteld(2). Indien

(1

)

Act inn el (latum an no mill, ducentesimo octogesimo secundo sab-

bato post festum beati Martini hyemalis. Zie Cart, du Brabant. Cham-
bre des Comptes, N° 1, fol. 94 v. De tekst werd uitgegeven in Wauters,
Do 1'origin.e <! des premiers developpements des libertes communales,
Preuves, pp. ii.'5.s-2:i!).

(2) « Conradus... Romanorum rex... tamquam advocatus primus el

defensor Romanae Eleclesiae... Ea propter illustrem Godefridum ducem
Lotharingiae ct Marcbionem atquecomitem Lovaniensem,omnium eccle-
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ook zij niet in « augmentum feodi fideli nostro » weggeschon-

ken werden, dan was hot alleen omdat het eigenbelang van

den hertog op 't spel stond. Dit zal later blijken als wij het

over de Ste Peetersmannen-meisniers zullen hebben.

Hier zullen wij nu een woord reppen over de Ste Peeters-

mannen van Maestricht. Prof. Herm. vander Linden stipt het

bestaan van dergelijke Ste Peetersmannen aan in zijn « Yue

generate de la Belgique » (1). Laten wij de feiten van naderbij

beschouwen en in korte woorden samenvatten wat de kronij-

ken er over melden.

In Februari 1284, hadden mannen van vertrouwen, en van

den hertog van Brabant en van den Bisschop van Luik, beider

rechten vastgesteld (2). Toch zou de vrede niet lang bewaard

blijven. In 1295 kwam het derhalve tot bloedige botsingen.

Wij laten hier volgen wat Joh. Hocseniius (3) in zijn Gesta

Pontificum Leodiensium er over verhaali :

« Cum dux Brabantiae in praejudicium ecclesiae oppidi Tra-

» jectensis dominium oecupasset et propter hoc inter episco-

» pum et ducem fuisset exorta diseordia, et demum per ipsos

» fuisset in arbitros compromissum, arbitri talem sententiam

» protulerunt, quod locus antiquae villae jurisdictionis esset

» episcopi, hoc exccpto, quod omnes incolae loci censum capi-

» talem B. Petro Lovaniensi cum sua familia solventes, et

siarum ecclesiasticarumque personarum et bonorum eorumdem, sub
principatu Lotharingiae constitutorum el successores ipsius doniinos
Lovaniensos. sen Brabantiae dominatum obtinentes, pro tempore exis-

tentes advocatos instituimus... )) Butkens, t. I, preuves, p. 39.

(1) Herman Van der Linden : Yne generate de l'histoire de Belgique,

bl. 77 : « tlenri I avait deja inaugure cette politique ; a Maestricht qui

conimandait cette route il avait constammenl restreint Pautorite ill 1

l'evfique de Liege ; il avait recrute parmi ses habitants de nouveaux
sujets en les faisant entrer dans la familia de St Pierre de Louvain,
qu'il protegeait tout particulierement. »

(2) Hubert Nelis : Diplome suspect do I'empereur Frederic II, Annexes,
documents relatifs an regime communal et au chapitre de St Servais de
Maestricht au xm e sitclo. B. C. R. H. 1921, p. 112.

(3) Balau getuigt in « Sources do l'histoire du pays de Liege •» p. 507 :

Hocsem cependant semblo s'etre garde assez prudemment d'ornor dc
traditions incertaines les renseignements epars qu'il a pu recueillir «.
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» caetera ultra villain veterem ampliata ad ducis dominium
» pertinerent, el sic Ecclesia per hoc arbitrium enormiter fuil

» laesa, nam homines loci censum solvunl quasi communiter

» Sto Petro. » (1)

In deze aanhaling van Hocsemius schijnen er we] twee ver-

schillende feiten samen voorgesteld te zijn : de strijd en de

tolale overmeestering van Maestrichl in 1295 en de Latere

overeenkomsl in 12H7 tusschen de vijandige partijen. Dus-

danige voorstelling vindt men in de « Chronique Liegeoise do

I 102 )» (2).

De Kronijk ^ an 1-102 verteli volgender wijze < 1
<

• 1 1 strijd :

« Quare Brabantini cos dirimerunt, quosdam ex eis occidentes,

alios vulnerantes el alios capientes, reliqui vero nbi potuerunl

fugerunt. Tandem \i coacti Duci se tradiderunt facientes sibi

homagium el beato Petro Lovaniensi, relinquendo sanctum

Lambertum, et ita dux saizr\ il quidquid mris episcopus habe-

bat Trajecto, exceptis spiritualibus. »

De tekst der overeenkomst in de kronijk van L402 verder

opgegeven, maakt dan geen gewag nicer van de cijnsbetaling :

de bisschop zal in « spiritualibus d temporalibus » over slechts

twee parochien beschikken, en verder wordt de rechtssfeer

van beide partijen afgeteekend.

Wij staan liicr voor liel fcit van eon massalen overgang lot

de familia Sti Petri. Er bestaat een charter vail omstreeks den

zelfden tijd — 1291 — door Jan d'Avesnes aan de inwoners

van Estinnes en Bray gegeven, waarbij hij lain de toelating

schenkt zich vrijwillig op tc dragen aan Notre-Dame de Pe-

ronnes C-i). Doch in 't Maestrichter geval is hel eene verplichte

intrede : zij moeten de familia Sti Lambertivan Luik vaarwel

zeggen en « homagium » bewijzen aan SI Pieter van Leuven.

Zij zullen er ook ongetwijfeld zekere voordeelen bij winnen ;

niaar zij die het met Luik houden, klagen over 'I geldelijk

(\) Gesta pontificum edit£ par Jean Ghapeaville, t. I, p. 328.

(2) Eugene Bachat : La Chronique de Liege de I 102 p. 234. Chapeaville

heeft trouwens den tekst van deze kronijk in zijne annotiones <>p Hoc-

sem gegeven : Gesta Pontificum, t. I, p. 330.

(3) Verriesl : Le servage dans le comte de Hainaut, p. 173. Note « nous
ottroions a chiaus qui esdittes villes demoranl sunl qu'il puissenl

prendre aostre Dame de Perone deles Bincfa a sainteur... »

3
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verlies en over de stoffelijke schade hun berokkend; want nu

de « homines loci censum solvunt quasi communitcr sancto

Petro » hebben zij ook als « advocatus » de hertog van Brabant

en zij zijn dus mot con band to moor verbonden aan het Leu-

vensche huis.

» *

Hadden de Sinte Peetersmannen het voorrecht vrij te zijn

van « tallia en exactio » zooals Molanus en Boonen het doen

veronderstellen ? (1).

De inwoners van Leuven als dusdanig waren niet vrij van

de exactio. Die exactio was eene schatting welke door gepri-

vilegieerde dorpen en steden aan den hertog betaald werd (2).

Zoo lezen wij in de keure van Leuven gegeven in Maart 1234 :

« Xoveritis, quod nos, sacrosanctis tactis, juravimus et jurando

promisimus oppidanis in Lovanio, utpote si quern ipsorum,

nostrorum occasione debitorum, quod Deus avertat, captivari,

seu bona ipsorum sequestrari evenerit, ad nullum nobis, quae

hactenus consueverunt, servitium pecuniarum, utpote exac-

tionis, tenebuntur, donee et competenter et penes scabinorum

consilium restituerimus. » (3)

Toch lezen wij in een handvest van 1309 bewaard in een

c vidimus » van 1383 « quod cum ab antiquis temporibus

» retroactis mansionarii in antiquis mansis Sti Petri Lovanien-

» sis residentes, veracitor liberi et exempti esse debeant ipso

» jure super eorum talliis et exactionibus nobis et successori-

» bus nostris ducibus futuris faciendis, quemadmodum tem-

» poribus praedecessorum nostrorum ducum esse solebant,

» rationo libertatis Sti Petri » etc. (1).

En de vraag kan hier nu wel gesteld worden of de vrijstol-

ling dor mansionarii niet eene persoonlijke vrijstelling is, of

die mansionarii zulk voorrecht niet hebben omdat zij tot eene

zekere klas van menschen toebehooren ; en de opgegeven

(1) Over de beteekenis van het woord « exaetio » zie Smets : Henri I,

p. 312-13. Ibidem « enfin a exactio on accnle parfois le mot tallia. »

(2) Zie Smets : Henri I. p. 314.

(3) Charter bernst op 't stadhuis te Leuven L. H. N° 3, is uitj>egeven in

Codex diplomaticus. Br;il>. Yeesten, 1). I. 1)1. 638.

(4) Molanus, H. L. : T. I, bl. 173; Boonen : Boeck van Sinte-Peeters-

mannen, fol. 22v.
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reden (( ratione libertatis Sti Petri »> (1) zou dan op hun con-

ditie van vrijgewijden van Ste Pieter terugslaaD ?

Wij meenen ontkennend te moeten antwoorden : <lc man-
sionarii worden vrij verklaard omdal zij op de roansus zitten

van ile sic Pieterskerk die de immuniteil bezal en die bijgevolg

de Lnmenging van <lc grafelijke beambten niei gedoogde. Il<'l

gcldt hier eene zakelijke vrijstelling (immunity r£elle) en oiet

cone persoonlijke (immunite personnelle). Daarom drukl de

hertog er verder in bet charter ook op dal zijne beambten

(( ammannii, villici, subvillici, forestarii, praecones, ceteri

ofTiciati » deze mansionarii van de alou.de mansus mel rust

zouden laten, en ze voortaan onder bunne bescherming zouden

nemen.

Trouwens, door hot charter van 13i)S wordt hetzelfde voor-

recht geconfirmeerd als zijnde ecu privilegie van li«'t kapittel

van de Ste Pieterskerk (2), wal onze meening staaft dat <t

hier spraak is van het immuniteitsprivilegie.

De belangen der homines Sti Petri zijn ook door de heeren

vau 't kapittel behartigd geworden. Zoo /i.j aan de buiten-

staanders vroegen hun beschermelingen te eerbiedigen en te

verdedigen (3) dan zullen zij toch wel zelf eerst en vooral

(1) Zie Verriest : o. c. p. 172 : « L'ensemble des obligations des sain-

ti'uis est generalement appele lex «>u conditio, pin-- rarement consuetu-

do, ratio ou libertas. »

(2) Rijksarchief : Archives eccl6siastiques : N° 1271.

« Johanna, bider gratien Gods hertoginne van Lucemb. van Lothr.

» van Brabanl ende van Limburg, marcgi a\ inne des heilichs rj cs, Doen

» cont alien lieden bekennende mel desen brieve als van den gelde dair

•» onser capittelen late van sente Peters t" Loven op geset syn te deser

» tyt, geseten op hoir aoeven te levedale ende te vroyenbergb (om des

» orloegs wille van den herthoge van gelre) dal dal is behoudelic onser

» capittelen hoiren privilegien ende herbrengen, die wi willen dat in

» hoire machl bliven. In orconde des briefs dair wi on/en zegel aen

» hebben doen hangen, gegeven te Brussel XXIX dage in meye in den

» jair ons heren MCCC add en tnegenl ich Per dominant ducissam, prae-

» sentibus dominicis i\c Wesemaele el de Rotselaer

Pe... i\r Halle.

(3) Charter van 2 Juli L382 : « rogamus universitatem vestram ac in

domino requiramus... nt dictum Johannem... ea libertate qua homines
beati Petri frui tenentur el consueverunl ex dicta consuetudine gaudere
ac uti permittatis, ipsumque in dicta libertate fovendo contra injuria-

tores quoscum que defendatis. »
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die bescherming op zich genomen hebben. Beide partijen

vonden er baat bij want in de middeneeuwon was het toe-

passen van het reeht eene bron van inkomsten.

Jammer genoeg dat vvij geen enkel stnk hebben der eerste

tijden van 't bestaan der familia waarin wij de rcchterlijke

actie in werking zien. Al wat er overblijft zijn enkele nota's

nit de xv" eeuw door den notaris Petrns Bode achtergelaten.

In 't jaar 1445 honden deken en kapittel gerecht : « decanns

et capitulum pro tribnnali pnblice sedentes. » Een Ste Peeters-

raan, Petrns van der Beke, is gemolesteerd geworden door

Franco van de Perre ; na hoor en wederhoor en ontvangst der

getnigenissen, aangezien de aanlegger van zijn voorrecht

afstand had gedaan, wordt hij gezonden naar de rechtbank

der plaats waar 't feit gebeurde en waar 't proces ingezet was,

nadat van der Beke tot het dekken van de reeds gedane kos-

ten verwezen was (1).

Ook Reinier Rennen, als Peetersman aanvaard in 1445,

wordt aaii den lijve en in zijne goederen lastig gevallen door

den Baljuw van Petitroef. Hij doet zijn beklag bij den deken en

bij 't kapittel en aanstonds zenden zij den baljnw een brief « in

forma solita cum clansulis consnetis. » Ook worden er andere

brieven naar het kapittel van Nyvel gezonden opdat het zijn

plichtvergeten baljnw tot de orde roepen zon (2).

Jammer genoeg dat ons van die « brieven van daeehsele »

geen enkele is overgebleven. Alleen nit de stiikken van den

notaris, Petrns Bode, is er door Molamis den volgenden

aanhef opgeteekend geworden : « Lievene geminde vrient,

want van rechts ende costnmenweghen onse sinte Peeters-

mannen nergens te rechte en hoeren te staenne, dan voer ons

oft gedepnt eerde van onsen weghen ; soo ist dat wy u bidden

ende van rechtsweghen versoecken dat gliy Peeteren Van de

Perre, onsen sinte Peetersman, niet en laet voort aen spree-

ken ». Waarschijnlijk dat de meier van het laathof van Yte-

gem den Ste Peetersman (3) Petrus van de Perre, voor 't een

(1) Molanus, o. c, hi. 107. B. S. P. (Boeck van Sinto Peetenuannen),

fol. 8r. staat de vlaamsche vertaling.

(2) Molanus, o. c, bl. 108, B. S. P., fol. 8v.

(3) Molanus, H. L. : D. I. bl. 108.



— 27 —

of 't andere feil had aangesproken ; docfa de verweerder bad

feich op zijn voorrechl beroepen en de dagvaardingsbrief werd
verzonden.

Formulen van opname in de familia hebben er bestaan. Zoo

hebben wij er eene typische die op drie yerschillende tijd-

stippen terug konil : eerst in 1305, dan in 1348 en eindelijk in

1382 (1).

Hij die beweeri sic Peetersinan te zijn, verschijnl in persoon

voor deken en kapittel in de kerk, zweerf op de Evangelien,

gewoonlijk op liet hoogaltaar, da1 hij sic Peetersman is, ge-

wonnen en geboren nit eene echte Ste Peetersmansfamilie :

« se extractum esse e1 processisse de familia beati Petri Lo-

vaniensis, ex vera et debita natione »>. — Daarenboven moeten

met hen komen twee bekwame getuigen die eersi voor zich

zelven en dan voor den aspirant bet hoogervermelde getuige-

nis afleggen. Daarop wordt de persoon als Sinte Peetersman

« pro honiine S. Petri et ad familiam beati Petri Lovaniensis

pertinere » door het kapittel aanzien. Hierop volgl dan eene

bedeaan de gemeenschap opdal men denerkenden Ste Peeters-

man als dusdanig zon behandelen « eumdem et ea libertate

qua homines B. Petri gaudere tenentur ex consuetudine anti-

qua, aprobata et observata a tempore a quo mm exstat

memoria gaudere permittatis, ipsumque contra quoscumque
injniiantes defendatis » (2).

Als wij de omstandigheid van plaats daarlaten, schijnl er

geen grondig verschil tusschen den inhoud dezer charters en

den inhoud van dat van 1205 (1225?), waarin de censuales

van Ste Pieters ook met groote privilegien begiftigd, worden

CI) 1305 en L382 zijn terug te vinden, zonder zegel in « Ghartier de

St Pierre » rijksarchief ; arch. reel. N° 1262-95. Brussel. He! charter van

1348 berust in hot Geheimes Staatsarchiv te Berlijn. !)< inhoud werd

door H. Van der Linden meegedeeld in B.C. M. It. tome ~2 IV bulletin

p. 405, en een gedeelte was te vinden in het o Boeck van Sinte Pee-

tersmannen » fol. 17v. Wij geven hel aeele stnk in de bijlagen.

Ook het charter van 1305 is in zijn geheel terug te vinden In'j

W. Boonen, B. S. 1'. fol. I6v.

(2) In het charter van L382 Illicit de laatste zinsnede : « ipsumque in

dicta libertate fovendo contra injniiantes quoscumque defendatis >
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voorgesteld. — De conditie der censuales uit 't begin der

xme eeuw stemt overeen met die der homines Sti Petri van

't einde der xive eeuw (1).

De laatste admissie-akten door het kapittel gegeven en tot

ons gekomen dagteekenen van 1445 en 1446 (2). De admissie

wordt gedaan naar aloude wijze, alleen stippen wij de vol-

gende nieuwigheid in den tekst aan. « Reinerus Rennen posuit

se et omnia ejus bona sub protectione et libertate ecclesiae

sancti Petri. » « Henricus Stuyt posuit se et omnia ejus bona

sub protectione et tuitione decani et capitili sancti Petri Lova-

niensis. » Rij de laatste aanvaarding zijn er in deze kerk,

behalve de twee traditioneele getuigen, nog enkele andere

personen tegenwoordig « praesentibus Henrico Pickois, vir-

gario, domino Aegidio Rode, domino Wilhelmo de Holsbeke. »

Doch dit alles brengt geen verandering in de conditie van

Rennen en Stuyt, beiden even als de anderen, Avier admis-

sie-akten wij hooger ontleed hebben, worden door den

deken en 't kapittel aanvaard « tamcpiam hominem Sti Petri

sub protectione et tnitione ». En deze belofte kwam allerbest

van pas aan Rennen uit Parvum Rodium (Petit roeulz) gele-

gen in de onmiddelijke nabijheid van het machtig kapittel van

Nyvele, en ook aan Stuyt « de Weselle Leodiensis dioecesis » (3).

Willem Roonen en Molanus stippen aan hoe (4) men in de

oude boeken en geschriften der kerk van St Pieters vindt dat

men voor elken « segel » ten minste dertig schellingen « totte

(1) De getuigen in de onderhavige stukken genoemd schijnen ook tot

de familie van den aspirant te behooren. In 1305 getuigt een Johannes
Aegidii ten voordeele van Wilhelmus filius Aegidii, en in 1382 een

Robertas de Atrio ten voordeele van Johannes dictus de Atrio de Honsem.

(2) Molanus 167 en B. S. P. van Boonen, fol. 3 r. en v. Dit niaal geeft

Boonen enkel den vlaamschen tekst der stukken.

(3) Luik stond toen op scherpen voet met Brabant. De hertogen van
Brabant hadden het op de onafhankelijkheid van Luik gemunt : Zie

Pirenne, Histoh'e de Belgique II, p. 290. In een nota voegt Pirenne er

nog bij : « Le clerge liegeois etait fort hostile au due, qui, continuant,

niais avec bien plus d'energie, la eonduite des dues de Brabant, taxait

ses biens clans le Brabant. » Voyez Jean de Stavelot, ehronique, p. 380-

382.

(1) W. Boonen : B. S. P. fol. 24, Molanus 171.
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ornamenten plach te geven. » Molanus zegl « ornamentum de

quolibet sigillo dato htominibus ad familiam Sti Petri spectan-

tibus 'M) Bolidos currentes habere ». Boonen schrijft dat men
moesl geven « veer de eere van (I<mi seghele, dertien schellin-

gen die doentertyt ganchbaar waren. »

't Zij hier terloops opgemerkl dal Boonen vele bladzijden

van Molanus Letterlijk heefl vertaald. Toch is hij eerlijk en

waur Molanus na persoonlijke gedane dpzoeking op deze

plaats sclu-ijft : <( plura in monumentis ecclesiae divi Petri

iion invenio » zet Boonen, « anders niet nicer en vindt men in

de oude boeken en geschriften der kercken van Sinte Peeters. n

Deze opzoekingen leverden de volgende resultaten :

a Franco ex Rieminghe presbyter coini)utet se anno PJ16

accepisse de sex sigillis novem libras ».

a (iodefridus Sapiens computet se anno 1348 a tredecim

hoininibus Sti Petri totidem triginta solidos accepisse ».

't Getal afgeleverde zegels in andere jaren deell hij ons niet

mede, al heeft hij het ook geweten : « quanquam etiam ani-

madvertam ex posterioribus aliquot compulihus nonnullos

pro sigillo Beati Petri plus liberaliter ecclesiae obtulisse, no-

minatim et frequenter in computu... 1382 ».

Wij gelooven niet dat men uit deze gegevens tot het jaar-

lijksch getal der admissies zou kunnen besluiten zelfs niet

voor de aangehaalde jaren. Ons wil het voorkomen dat die

som een vrijwillige bijdrage zal zijn die dan ook van elkeen

niet geeischt werd.

Die bijdrage trouwens voor het « ornament » is later niet

meer terug te vinden. Op 't rijksarchief zijn er in de stukken

met betrekking op de Ste Pieterskerk van Leu \ en, een heele

serie van jaarrekeningen « de ornamento » (I) beginnende met

't jaar 1439. Welnu nergens vinden wij die « triginta solid] n

terug zelfs niet in 1115. En nochtans voor 1445 kunnen wij

bewijzen dat deken en kapittel Ste Peetersmannen aanvaard-

den (2).

(1) Rijksarcbief : arch, eccles. N I37"i (de rekeningen loopen van de

jaren 1439-1455, 1464-1471, 1555. L644-1650.)

(2) Wei vinden wij er 't volgende : 1551 Item septima junii pro juri-

lms si^-illi presentationis ad altan- Sanctae Catharenae el Elezabeth in

ecclesia Sti Jocobi Lovaniensis. concess. domino et magistro Walth.

Bastyns XXIII S.
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Van lijfeigenen die door hunne meesters tot de vrijheid van

de Ste Peetersmannen verheven werden, vinden wij onder de

overgeblevene stnkken maar een voorbeeld (1). De heeren van

Goidsenhoven, hopende op Godsloon, dragen den tegenwoor-

dig zijnden hoorige Alard van Donsart aan Ste Pieter op : « In

altari Sti Petri, in ecclesia predicte ad annunm censum capitis

unius denarii, supportantes eumdem ac enm libertati resti-

tuentes ». Deze hoofdcijns van een « penninek » jaarlijks te

betalen kon natuurlijk bij akkoord tnsschen de heeren van
Goidsenhoven en 't kapittel van Ste Pieter vastgesteld zijn

;

de schenkeis waren vrij hnn voorwaarden te stellen. Toch

zal de « penninek » de gewone cijns der Ste Peetersmannen

geweest zijn aangezien wij in een ander stuk nogmaals dezelf-

de som aangegeven zien.

In 't jaar 1378 feria quarta post festum beati Dionisii

erkennen de deken en 't kapittel na eerst de beeedigde getui-

genis van geloofwaardige personen te hebben aanhoord,

« Helewygim tie Thubeke dictam de Antiqna Curia, nostram

fore censnalem, ac ad familiam beati Petri praedicti nostri

patroni spectare, snb annuo censu unius denarii Lovanien-

sis » (2).
*

» *

Als avlj nil nagaan wat de ontleding der stnkken ons over

de Ste Peetersmannen deed kennen, dan komen wij tot het

besluit dat deze personen eene gansche speciale categorie in

de groote familia Sti Petri uitmaken.

De familia der abdijen en collegiale kerken telden heel dik-

wijls verscheidene categorieen van personen. Onder dezen

\varen er enkelen die ambten waarnamen, posten bekleedden :

de zoogenoemde ministeriales ; anderen betaalden een kop-

cijns : de censuales ; en eindelijk noemen v\*ij de hoorigen of

lijfeigenen, degenen die de gronden der kerken bebouwden :

de servi.

Deze indeeling der familia wordt soms in de teksten scherp

afgeteekend. Hier volgen er een paar :

(1) Molanus, bl. 174. B. S. P. van Boonen, fol. 22r. Datum anno 1350

feria quinta post dominicam Invocavit mense martio.

(2) Molanus, bl. 170, B. S. P. van Boonen, fol. 18v.
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« Tres curtes... in jus et dominium Sanctae Dei genetricis

» Mariae et episcopi Argentinensis transfuderunt... His cur-

» tibus subjecta familia trefarie secernitur. Prima ministeria-

» Lis, quae etiam militaris recta dicitur adeo nobilis el 1 »< -1 1 i-

» cosa ul nimirum Liberae condition] comparetur. Secunda
» vero censualis el obediens permagnifica el sui juris (<>n-

» tenta. Tertia nihilominus est, quoe servilis el censualis

» dicitur. Sed tamen omnes sub dominio episcopi el ab ipso

« rectoris constituti consistunt. » (1)

(( Iu Suiza curtis dominica cum omnibus appenditiis sui>,

ecclesia videlicet matriee cum decimis suis, mansus cen-

suales atque serviles, agri cum vineis ac pratis, curtes cum
curtificiis, familia ministerialis servilis el censualis... n (2)

Al hebben wij geene stukken die ons positief hel bestaan

van eene lijfeigene familie van Ste Pieter aanduiden, toch zal

niemand ons beschuldigen van apriorisme als w ij bevveren

dat ook de collegiale kerk van Leuven hare hoorigen heefl

gehad. Waarom zou de Sinte Pieterskerk van Leuven op dien

algemeenen middeneeuwschen regel, waar liel gaal overabba-

tialc en collegiale kerken, uitzondering gemaakf hebben ? (3)

Daarbij vergeten ^\'ij niet dat over "t algemeen de charters

van deze soort hun bestaan aan betwistingen en processen t<'

danken hebben. Zoo er dus geen handvesten zijn die de lijf-

eigene familie van Ste Pieters te Leuven aangaan,dau zou men
nog kunnen veronderstellen dat net kapittel in vredige pos-

sessie van haar hoorigen bleef en dat hel dezen eigendom
tegenover niemand had te betwisten en te verdedigen.

In de familia Sti Petri vormen de Ste Peetersmannen eene

bevoorrechte klas : het zijn maniien en vrouwen gewijd aan

Ste Pieter, den patroonheilige der collegiale kerk van Leuven
en te dien hoofde gehouden tegenover de kerk tot zekere per-

soonlijke verpUchtingen, waaruit dan ook zekere voordeelen

ontsproten zijn.

(1) Thesaurus qovus Anecdotorum. Martene el Durand. Historia

aovientensis monasterii : t. III. ]>. 1 1 lis.

CI) Ibidem, p. 1131.

(\) Zir daaromtrent L. Verriest : Le Bervage dans le comte de Hainaul :

deuxieme partie : le servage, p. 57.
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Deze bevoorrechte klas in de familia zouden wij willen

noemen « vrijgewijden » (1). Do toestand van hoorige en vrij-

gewijde is lang niet dezelfde, al werden zij niet altijd doorde

geschiedschrijvers onderscheiden ; en dat ligt ten deele hieraan

dat in de x-xi e eeuw en later nog, die twee verschillende

standen met den eensluidenden naaiii van « servi » en « ancil-

lae » aangeduid werden.

Eerst in de xme eeuw komen or nieuwe benamingen : « Des

le xine siecle apparaissent de nouvelles denominations comme
homines, censuales, cauvagiers de tel saint on de telle eglise ».

Welnu in al de charters, vanaf de eerste jaren der xme eeuw
tot aan de helft der xve eeuw worden de Ste Peetersmannen

niet anders genoemd dan homines, censuales.

Gewijden (oblati) zijn het zonder twijfel, al kan de opdracht

dan ook op verschillende manier gebeuren.

Verriest in zijn studie over de Sainteurs (2) zegt : « La for-

mation de la classe des sainteurs procede de trois ordres de

faits qu'il importe d'examiner separement : ce sont 1) l'affran-

chissement des serfs ; 2) les chartres rurales ; 3) l'oblation

volontaire.

Welnu vrijwijding van hoorigen, vrij wijding in korps,

persoonlijke vrijwijding, kunnen wij terug vinden in de over-

geblevene handvesten en teksten.

Dat de vrijwijding van lijfeigenen bestond, daarvoor getuigt

ten stelligste het charter van 1350, waardoor de heeren van

Goidsenhoven hunnen hoorige, Alardus van Donsart, op

't altaar van Ste Pieter offeren.

Het feit dat de Maestrichtenaars op het einde der xm e eeuw
verplicht werden « homagium » aan Ste Pieter van Leuven te

doen, bewijst dat vrijwijding in korps wel werkelijk bestond :

(1) Wij herhalen hot, (lit woord hebben wij niet gevonden in de char-

ters. Doeh zooals L. Verriest in a Le servage dans le Hainaut, p. 172 »

zieh gewettigd gevoeld oni met het woord « sainteur » dezelfde juri-

dische klas van personen aan te duiden, en dan ook van dit naaniwoord
een ander « assainteureinent » en de werkwoorden c< assaintenrer et

s'assainteurer » weet af te leiden, zoo veroorloven wij ons het woord
« vrijgewijde » voor te stollen, en ook durven wij voor de volgende

woordenburgerrecht vragen : « vrijwijding, vrijwijden, zich vrijwijden.«

(2) L. Verriest : Le servage dans le comte de Hainaut : 3e partie : les

sainteurs, p. 17:?.
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« nam homines loci censum solvunl quasi communiter st<»

Petro » weeklaagl de chroniekschrijver Hocsemius.

En Luipo,die zoo fier schijnl geweesl te zijn op zijnen edelen

oorsprong, was nochtans Ste Peetersman ; zoodal luj zich bad

vrijgewijd of ten minste afstamde van ouders die zich hadden
vrijgewijd.

*

Doch, hoc of op welke manier (1) men ook vrijgewijde van

St Pieter werd, deze hoedanigheid was erfelijk en ging tol de

nakomelingen over, en wel zoo dat zij niet naar beliefte kon

afgelegd worden « ad hoe ret ossibus ». A mold us van Wese-
mael, zoo als wij zagen, moest het ondervinden.

Kan men nu verder gaan en zeggen, zooals voor de sainteurs

nit 't Hcnegouwsche : ook voor de Ste Peetersmannen « partus

sequitur ventrem ? » (2).

Wordt de hoedanigheid van Sle Peetersman alleen door de

moeder op de kinderen overgebracht, zoodat de kinderen van

een zoon van een sinte Peetersman geen sinte Peetersmannen

zonden zijn ? (3).

Bij ontstentenis van genoegzame oorkonclen ware hel ge-

waagd de zaak in dezen of genen zin categorisch op te Lossen.

Tot in 't begin der xme eenw hebben wij geen enkele aan-

duiding die tot de oplossing leiden kan.

Eerst in het charter van 1205 (1225 ?) vindt men iets over de

overdracht : « Ex parte dominae Mariae, relictae quondam
Grilberti militis, J. E. G. fratrum, Elisabeth, Mentae et aliorum

libcrorum dictae Mariae : ^Eg. et H... » en verder « Maria ejus

liberi, Aegidius etiam et Henrieus praedicti » duiden wel aan

dat de eigenschap van « homo Sti Petri » werd overgezet op

de twee verehillende soorten kinderen, en dat door de moeder,

niet door den vader waarvan een zclfs niet vernoemd is.

(1) Zou het gewaagd zijn to veronderstellen dai de graven van
Leuven, wanneer zij con vrijheidscharter aan de eene <>f andere plaats

schonken, aan de inwoners ook do toelating- gaven zich to vrijwijden ?

— Dit ware ten minste een manier om hel feit t<- verklaren dai or in

zoovolo verschillende dorpen Ste Peetersmannen gevonden worden.

(2) L. Verriest : Le servage dans le cointo i\c Hainaut, p. I'M.

(3) Als doze zoon eon vrouw nit do familia zou gehuwd bebben, dan
hestaat natuurlijk de vraag niet.
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Toch schijnt de stelregel later niet racer van toepassing te

zijn. In het stuk van 1278 eischen deken en kapittel als sinte

Peetersmannen op, degenen die van vrouwen en mannen af-

stanimen : « descenderunt de progenie Oiardis et Beatricis

sororum, Arnoldi, Godefridi, Glarisiae, Julianae et Ermetrn-

dis»; « Gerardnm, Jnlianam, Beatricem, Hermannum, Her-

mannum, Joannem, Wilhelmum, Walthernm, Henrienm,

Henricum, Gertrudem et ejus sorores cam omni eorum pro-

genie et successione ».

In een stuk opgeteekend in net Cartularium van Gaesbeke,

waarover wij verder nog zullen handelen, staat het volgende :

a ende voir selen \vy Heinric van Lovene van den heerscape

van Panicle ende van Leedberghe vore ute hebben Sente

Petersliede dats te wetene Heinric van den Steene, Rassen

van Zunenen, heinrike vander Haghen ende Jacobe van

Douway ende al dat van hen comen sal » waaruit ook wel

schijnt te blijken dat men de eigenschap of van den vader

of van de moeder overerft.

In ieder geval staat het vast dat op lateren tijd het voor-

recht door beide onders overdragen werd ; bijna in ieder ge-

tnigenis uit de Thoon voor die Ste Peetersmannen (1516) staan

dergelijke verklaringen (( dat hy 't selve privileginni heeft

sien useren alsoo wel die van den bloede commen zijii het zy

van den mannen oft van den vrouwen zyden » (1).

De vrijwijding op welke manier zij ook gedaan wordt, is

op slot van rekening niet anders dan een contract.

Degene die zicli persoonlijk opdraagt kan volgens eigen

kenze dan ook zijne verpliehtingen vaststellcn. Zoo vinden wij

bijvoorbeeld in een vrijwijdingsakte van 1103 de volgende

bepaling : a Ego Ricuera et ego Gondrea cum secundum ori-

ginalem praedecessorum nostrornm sanguinem liberae condi-

tionis esseraus, spiritns hnniilitatis Deo inspirante, assumpto

servicio Beati Petri de Lehv\es nos cum nniversi nostrae

propaginis snccessoribns subinrgavimns tali pactione, ut tarn

masculus quam femina duos denarios capitales ...annuatim

(1) Thoon, fol. 6v.
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ecclesiae Beati Petri de Lehwes persolvet, el pro licentia

maritali sex denarios e1 pro mortua manu duodecim. » (l)

Een ander voorbeeld : « Ego Gisla, rum secundum mundanae
dignitatis gloriam, liberis orta parentibus in Gandavo, satis

forem ingenua... me, cum tota mea sobole, tradidi per Liberam

manum beatae Gertrudi in ancillam... sub hac lege indisso-

lubili, ut tain ipsa quam tola progenies mea el posteritas Wl
Kalendas aprilis singulis annis, pro capitali censu, ad capital]

Virginia altare, unum denarum persolveremus pro mortua

manu tantumdem. Nullum A.dvocatum, praeter Lovaniensem

Comitem, nullum Gensuarium, praeter Custodem Altaris ha-

bentes; liberi deinceps a cetera exactione. » (2)

Waarin mi juist de verplichtingen bestonden der persoon-

lijke vrijgewijden te Leuven kan men met zekerheid niel

weten daar er geen enkele dergelijke vrijwijdingsakte tot ons

gekomen is. Ook de akle van 1205 (?) waar het naar alle waar-

schijnlijkheid gaat over de afstammelingen van persoonlijke

vrijgewijden, (de titel « domina » wijst wel op ecu edele

afkomst) geeft niet het minste licht in de zaak : zij worden

eenvoudig weg « censuales » genoemd.

Ook de vrijwijding in korps kan als een contract aanzien

worden tusschen den machthebbende die vrijwijding toelaat

of beveelt en de kerk die de vrijgewijden aanvaardf ; <'ii in

dit geval ook kunnen de verplichtingen bij overeenkomst vast-

ge.steld worden. Zoo vernemen wij dan ook dal de Maestrich-

tenaren « homagium facientes beato Petro Lovaniensi » « cen-

sum capitalem beato Petro Lovaniensi cum sua lamilia »

zullen betalen.

Bij de vrijwijding van den Lijfeigene of hoorige stelt hij, die

tot hiertoe meester was van den hoorige, zijn voorwaarden.

Zoo zien wij dat de heeren van Goidsenhoven hunnen Lijfeigene

opdragen er deze bepaling bijvoegende « ad annuum censum

capitis unius denarii ». De « census uuius denarii » vinden

wij nog wanneer er over de condilie der vrijgewijde Helewyga

de Thubeke gehandeld wordl (3).

(1) Gartulaire de t'eglise de aotre dame <!•' la chapelle de Bruxellea :

Koniiikl. Biblioth. van Belgie : kabinel der handschriften; N° 16583,

fol. L99v.

(2) Miraeus-Foppens : T. I, hi. 348.

(3) Molanus, bl. 170.
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A I de Ste Peetersmannen mannen en vrouwen (1), zonder uit-

zondering, betalen den census (2) op regelmatige tijdstippen (3)

aan personen die met het innen van deze schatting belast

zijn (4). Molanus zegt (5) dat de census capitalis aan den prae-

positus toebehoort.

De nicest karakteristieke verplichting van den vrijgewijde (6)

namelijk 't betalen van den census, wordt dan ook troinv bij

de Ste Peetersmannen nageleefd.

Van de andere verpliehtingen, die L. Yerriest uit de char-

ters van vrijwijding in Henegouwen heeft kunnen opteekenen,

hebben wij bij de Ste Peetermannen niets terug gevonden :

noch de taks « pro licentia maritali » waarvan hij trouwens

zelf het bijkomend karakter bekent (7) noch de taks genoemd
« maims mortua » (8) dat is « het recht van den sterfhuys of

doode hant » (9).

Doch vergeten wij niet dat de « mortua maims » door

Hendrik II werd afgeschaft in het land dat hij regeerde (10).

(1) Rijksarchief : charters van St Pieters : Oct. 1278.

(2) Ook genaamd census capitalis, census annuus, capitagium. De
vlaamsche tekst in B. S. P. heet de bijdrage : « hoofdeyns ».

(3) Molanus, p. 171, « oinnes et singuli fideliter persolverunt ».

(4) Ibidem. « receptores ibidem census. »

(5) Molanus, bl. 96. : « Ad praeposituram spectant decimae majores
et minutae in Velthem, Wackersele, Pellenberg en Holsbeke... Spectat

etiam ad dictdm praeposituram census capitalis. » Antiquum capituli

registrum.

Heel weinig is ons nopens de proostdij overgeleverd geworden. In het

rijksarchief, kerkelijk archief, is N° 1322 een staat van inkomsten en
uitgaven voor het jaar 1734-1735 en N° 1323 eene nota nopens die waar-
digheid.

(6) L. Verriest : Servage dans le comte du Hainaut, p. 201.

(7) L. Yerriest : o. c. p. 202 : « La taxe de mariage est la prestation a
laquelle les sainteurs etaient astreints le moins communement ; tandis

que tons payaient un cens, beaucoup pouvaient contracter mariage sans
devoir a cette occasion payer a leur saint patron une redevance quel-

conque. »

(8) L. Verriest : o. c, p. 205 : « Tandis que beaucoup de sainteurs

n'etaient astreints a aucune taxe de mariage, au contraire la taxe de
deces etait commune a la plupart d'entre eux ; a j)eine quelques-uns en
etaient-ils exempts. »

(9) Daris : Notices sur les eg-lises du Diocese de Liege, t. IV, p. 51 :

vertaling van het charter van Beringen i>;c-gexen door den graaf van
Loos in 1239.

(10) Miraeus-Foppens, t. I, p. 203 : « Noveritis, quod nos habita super
hoc prius deliberatione sufficiente cum hominibus et lidelibus nostris,
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Tot boelang alle di> Sinte Peetersmannen hunnen hoofdcijns

hobbon betaald, is onmogelijk na te gaan : d<- oudste reke-

ningen van het kapittel die aog overblijven dagteekenen nil

het midden der w eeuw (I). Een onderzoek dezer archieven

heeff tot geen resultaten geleid : oiets is er aangestipf dal als

opbrengst van den cijns der Ste Peetersmannen kan aanzien

worden. Waarschijnlijk hebben de meesten zich vroegtijdig

aan deze verplicbting onttrokken, daar de vobrdeelen die zij,

als vrijgewijden van sinte Pieter genoten, nun ook op ecu

bepaald tijdstip op een andere en wellicbt betere wijze ver-

zekerd waren (2).

Die voordeelen waren niet te onderschatten, en met rechl

mochten de akten van vrijwijding getuigen : « quoniam
homines beati Petri Lovaniensis liberi el privilegiati esse

debeant et sint prae aliis hominibus. » Met de conditie der

hoorigen was deze der vrijgewijden niet te vergelijken, er

was een hemelsbreed verschil tusschen beide categorieen

van personen ; zoo zegt L. Verriest dan ook : « entre les

nns et les antres il y a nn abime, im abime aussi profond

qn'entre la servitude elle-meme et la liberte » (3).

Eerst en vooral stonden de vrijgewijden onder de bescher-

ming der kerk of beter gezegd, onder bescherming van den

patroon der kerk van Ste Pieter. De deken en de heeren van

het kapittel eischen ccin Domino, ob reverentiam beati Petri » (4)

dat iedereen de vrijgewijden zou eerbiedigen en verdedigen,

et viris relig-iosis terrae aostrae, sub sacramento Qdei ([nam corpora-

liter praestavimus, ob remedium animarum aostrarum, el Proed(

soruxn aostrorum Gdeliter promisimus, quod at) hac die in perpetuum,
terrain nostram quani possidemus, ab ilia exactione sive extorsione,

quae vulgariter dicitur mortua manus, absolvimus et quitamus Vctum
ot (latum apud Lovanium in die Sti Vincentis amid Domini 1247.

(1) Archief van St Pieter in de collegiate kerk te Leuven : rekeningen
van het kapittel uit de jaren 1417-53. 1456-58, 1 161, 1537-78 : rijksarchief

te Brussel, kerkelijke archiven N° 1336 opgave der thienden, offeranden,

I'.vns, etc. toebehoorend aan het kapittel xvr eeuw, N° 1338 boek der

inkomsten van het kapittel xvie eeuw, N' 1339 rekening van goederen
cijnsen en renten van 't kapittel xvie eeuw.

(2) In Henegouwen onttrokken zij zi<h aan den lijus omdal (xve eeuw)
ze er geen merkelijk voordeel l>ij badden. Zie L. Verriest, o. <. p. uiu.

(3) Ibid. p. 211.

(4) Charters van St Pieters ; Rijksarchief te Brussel, 7 Juli 1382.
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zij beloven Ste Pieters zegen aaii degenen die naar bun wensch

en bede luisteren : « quatenus vos et vestrum quilibet qui

beatissimi Petri clavibus desideratis protegi. » (1) I)e bescher-

ming aan de vrijgewijden verleend, bestond hoofdzakelijk

hierin dat de reehten der vrijgewijden door de kerk verdedigd

werden.

In de vormingsperiode van de staten, toen de graven van

Leuven hun gebied tegenover de bissclioppen van Luik

en bizonder tegenover de hertog-en van Lotheringen hadden

te verdedigen, toen er bijgevolg een gedurig op en neer komen
van benden te verwaebten was, en toen de personen en goe-

deren der vrijen — daarbij gerekend de kleine edelen — in

g-edurige onzekerheid verkeerden; te dien tijde was bet voor

deze laatsten een wijze en voorzichtige maatregel zich met

have en goed te gaan stellen onder de beschemiing van een

heilige; en dank zij den diep-godsdienstigen geest der niidden-

eeuwers die voor geestelijkestrafmaatregelennogteriigschrok-

ken, stonden alzoo de vrijgewijden onder veilige hoede (2).

De vrijwijding verzekerde aan de verloste lijfeigenen de

bestendigheid van hunnen nieuwen toestand; de kerk van

Ste Pieter zou er wel voor zorgen dat geen der heeren die den

lijfeigene opdroegen, van bunne daad zouden terugkomen en

den vrijgewijde onder alle soort van willekeurige lasten

opnieuw zouden doen bukken (3).

(1) Geheimes Staatsarchiv Berlijn : Rep. 94 VII II. N° I, q: ook Mola-

nus p. 170 : « Eodem pertinet quod decanus et capitulum anno 1309 per

prolixiores literas, omnibus iis <pii beatissimi Petri clavibus protegi

desiderant, iusinuaverit [dam, Waltherum, Joaunem et Margaretam ho-

mines beali Petri esse. » Deze oorkonde hebben wij uergens terugge-

vonden.

(2) Deze strafmaatregelen werden soms in de vrijwijdingsakte neer-

geschreven ; b. v. Miraeus-Foppeus, I. 348 « Gisla de vrije scbenkl zich

aanStGertrui vanNyvel : et ne quis proesumerel hanc Legem uobis vio-

lare, promulgata est ab Ecclesia Nivellensi sententia anathematis in

euin, ut pereat rum Dathan el Abyron. »

(3) Over deze verdedi^ing der vrijgewijden leze men hier liet stuk van
den abt van net H. Graf van Kamerijk.

X. Dei gratia Sancti sepulchri dictus abbas, et lotus ejusdem loci

conventus, omnibus praesens scriptum visuris salutern in Domino. Cum
saeculares principes subjectos suos material i gladio teneantur defen-
dere, et res eoruni et personas prout melius possunt in i>ace et tranquil-

litate conservare, multo magis sancta ecclesia, quae sinuin suum omni-
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Gecn schatting van slafelijken oorsprong, hadden zij te

betalen, noch karwei te leveren, geen beletsel bestond er voor
lien tot eene vrijgekozene huwelijksverbintenis, geen beper-

king lag er aan bun bewegingsvrijheid (1), in con woord uiel

van dat al wal aan ecu onvrijen oorsprong denken doet.

Zij hebben ecu census capitalis, een hoofdcijns te betalen,

en dit woord schijnt op 'I eerste zichl tamelijk slaafscb ge-

kleurd; bel doet denken aan den cijns, eigen aan de maat-
schappelijke kla.s der hoorigen (2), of aan den cijns die de

bus ad se confugientibus affectu maternae pietatis aperit, illos spiritual]

gladio tenetur protegere, qui specialiter servituti ejus colla submiserunt,
et per capitalem censum se, el posteros suos Deo ei ecclesiae ejus
obligaverunt el per temporalem servitutem aeternam possunt cousequi
libertatem, quae in Ghristo est, cui servire regnare est, quorum summa
ingenuitas est ista, in qua servitus Ghristi comprobatur. Similiter
quoniam tam venerabilem servitutem, quae Deo debetur per augarias
Dominorum sa3cularium multotiens contigit serviliter degeuerare qui
servos et aucillas Ecclesiarum sibi veuditautes suo volunt servitioman-
cipare necesse est, ut Ecclesia suae protectionis clipeum protendat, el

opponat se murum pro defeutioue suorum, et ad reprimandas oppres-
eiones malignorum spiritualem exerat quemdam gladium.
Inde est quod nos qui servos saucti Petri de Lewes, qui ad uostram

jure patrouatus spectanl Ecclesiam, (|niui(nni in uobis est Qdeliter

adstare tenemur. Ne ut diximus ad alienam servitutem trahantur vel

per potentiam aliquorum Dominorum violenter opprimantur, scripto

memoriali committere dignum duximus quod Margareta uxor Henric
Lestock de la m i 1 ia est sancti Petri de Lewes cum tota parentela sua
avae et aviae suae Liciard bonae memoriae quae cognata I'uit uobilis

viri Gossuini de Lewes, et pro'recognitione servitutis ejusdem tenen-
tur nobis singuli de parentela illius ratione capitalis census singulis

annis unum denarium ipsius loci solvere, et pro licentia contrahendi
sex, et in obitu totidem.

Precamur ergo, et obsecramus in Domino omnes, qui praesentes lit-

teras inspexerunt quatenus ob reverentiam sancti Petri praedicti servis

ejusdeferentes Sanctae Ecclesiae Libertatem gaudere permittant scientes,

quod quicumque eos indebite molestare proesumpserit Divinam et

Sancti Petri Principis Apostolorum incurrel ofTensam. Ne ergo al>

ista servitute immo potius Libertate praefata Margareta vel sequela ejus

possit postmodum retrahere pedem, vel inficiare nequit capitalem cen-

sum quern debenl in testimonio praemissorum praesens scriptum sigil-

lis nostris fecimus communiri. Actum anno Domini millesimo ducen-
tesimo vigecimo primo, mense Aprili.

Gartularium van 0. L. Vrouw ter Kapelle (Brussel).

Koninklijke bibliotheek, kabinel der hanschriften, N° 16583, fol. 199^

.

(1) « Qui ad familiam beati Petri in Lovanio pertinere noscuntur ul»i-

cumque manserint \el undecumque venerint... » (Zie hierboven.)

(2) Zie : J-. Van der Essen : Geschiedenis der Middeneeuwen, pi. 117.

1
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eigenaar van cen vrijgemaakten slaaf en van al zijne afstam-

melingen trekken bleef, en wclke dan ook eene voortdurende

herinnering was aan den onedelen oorsprong dier personen(l).

Doeh bij de vrijgewijden heeft de census capitalis een

anderen oorsprong en een andere beteekenis; de hoofdcijns is

niets anders dan eene vergoeding voor al de diensten die de

kerk aan de Sinte Peetersmannen zal bewijzen, en, nierken

wij wel op, dat die vergoeding dan nog zeer klein is.

Wij knnnen hierook nog wijzen op de spiritueele voordeelen

die met de vrijwijding in verband stonden en die door de

middeneeuwers minder dan door wie ook misprezen werden.

Men moet wel niet alles als klinkende munt aanvaarden wat
in de niteenzetting der charters als redenen van de daad

wordt vooruitgezet; maar, waar degenen die zich vrijwijden,

over 't algemeen getnigen dat zij een Gode-welgevallig werk
willen verrichten (2) dan mogen wij toch wel aannemen dat

onze Sinte Peetersmannen bij limine opdracht het geestelijk

voordeel ook niet over het hoofd hebben gekeken.

Door die vrijwijding werden zij nochtans niet gansch aan

de macht van den hertog van Brabant onltrokken want de

immnniteit kon de quasi-sonvereine machl van den hertog

niet vernietigen : de vrijgewijde bleef de onderdaan. Daarbij

nog waren de hertogen van Brabant advocatns der kerken

van Brabant.

(1) L. Verriest : Le servage dans le comte du Hainaut : p. 149.

(2) Miraeus-Foppens, T. I, p. 348 : De vrijwijding van Gisla «... in

sanctorum Patrum exhortationibus animadvertens, huinilitatem inter

ceteras florere virtutes, conenpivi animo, in sanctorum servitio, carne
et spiritu humiliari, quorum Patrocinio, et Interventu Dei misericordiam
assequerer. » — Koninklijke bibliolheek : kabinet der handscbriften.

N° 16583, fol. 195 : « Ego Ricuera et ego Gondrea Spiritu bumilitatis Deo
inspirante assumpto servicio B. Petri de Lelnves. » Zie ook het vrijwij-

dingscbarler van Recbeza : Miraeus-Foppens T. II, ]>. 1151. bet Charter

van Maria dicta de Ponte : Verriest, o. c. p. 471.
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Dus en als souverein en als advocatus ( I ) hadden zij rechts-

inachl over d(> vrijgewijden.

En 't moot ons dus aiel verwonderen dal de hertogen van
Brabant wanneer zij mel hunne vassalen zooals Am. van

Wesemael en den beer van Graenendonc over de uitgestrekt-

heid van Imn rechtsmachi handelden, •••n akk <l getroffen

hebben over de vrijgewijden van Ste Pieters.

Bij liet sluiten van dit kapittel herhalen wij dan nog eens

dat de Sinte Peetersmannen geen hoorigen waren. Wa1 ook

hunne vroegere maatschappelijke en juridische toestand was,

— edel, of vrij of slaaf, — eenmaal in de familia Sti Petri

opgenomen, hebben de onvrijen hunne minderwaardigheid

voor goed afgelegd (2) : zij zijn de vrijgewijden van Ste Pieter

te Leuven, hebben enkele verplichtingen en genieten vele

voordeelen.

(1) Alleen door een bijzonder privilegie was zulks uitgesloten. Dit

schijnt het geval gewpcst to zijn met de familia Sti Petri van Lobbes
die den hertog1 van Lotharingen als advocatus had, doch aan geen
andere wou ovorgemaakt worden : a nt omnes de famila beati Petri el

nostra ubicumque sub potestate vestra fuerint manutenere et tueri

curetis afTectuosius exposcimus quia sicul privileges nostra testamur
persouas predictas nee in feodum alii dare nee in manu minori ponere
potestis » anno 1222 Cartulaires du Brabant, chambre des comptes,
V I. fol. 37v.

(2) Verriest : <>. c. p. 147 : « il y a equation au point de vue juridique

entre libre et sainteur. »



KAPITTEL III

DE SINTE PEETERSMANNEN, MEISNIERS

Tot hiertpe hebben wij de Sinte Peetersmanncn in hunne
hoedanigbeid van vrijgewijde der collegiale kerk van Leuven
nagegaan.

In de geschiedenis doen zij zicb evenwel ook voor als man-
nen die in speciale verhouding staan tot den hertog van
Brabant en zijne vassalen.

De eerste maal vindt men ze als dusdanig in een landcbar-

ter (i) dat Hendrik van Loven, heer van Herstal, aan de lieden

van zijn land gegeven lieeft (2).

Beneven s een beele reeks van strafbepalingen voor de

gemeenlijk voorkomende laakbare daden, zijn er ook vele

verordeningen die in 't vervolg kracbt van wet znllen liebben.

Zoo staat er onder meer : « Wie dat hoert te sinte peters van

» Lovene, ende tonser vrier maisenieden wat dat hy geloeft

» voir seepenen van onsen lande dat wille wy dat hyt geleiste

» alse oft hyt geloeft hadde voir seepenen van vrier port ende

» in andere stucken gebruyken haere maiseniede alse sinte

» petersliede sculdich syn te gebruykene. »

In 't klein charterboek van Leuven (3) vinden wij bet

(1) Chambre des Gomptes, X r 3 fol. 58v., ook Gartulaires et manuscrits,
(oud nummer) X r 24 fol, lOv.

(2) Tot zijn land behooreo : Leeuw, Leneke, Yetterbeke, Boedigem en
Strythem.

« ... hebbon wy onsen segelen aan dese letteren gehangen metten den
scepensegel van alio boven in onsen lande. Ende wy seepenen van
Leeuwe, ende wy seepenen van Leneke. wy scepene van Yetterbeke,
van Boedeg-em ende van Strythem om gemeen oirbore alledier van den
lande voir ons ende voir die ghene die na ons selen conien ontfa wy
dese wet... )>

Dit %vas gesereven. gestadielit ende geweesf in den jaere ons heren
doen men screef M. CC. ende LXXXIIII in die maent voir aliebeyligen
niisse. »

(3) Arcbief, Stadhuis van Leuven : Cleyn ebarterboeck fol. LXr.
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Landcharter van «Jhan bider gratien ons heren hertoge van

» Loth, van Brabant ende van Lymborch » waardoor « omme
» die verlichtenisse van onsen lande ende omme die minne die

» wij tonsen Lieden dragen ghegeven hebben onsen Lieden van
» onsen lande also ghedaen reehl alse bier na volghl ende
» bescreven es... »

Daarop volgt nagenoeg dezelfde inhoud als die van het

vorig charter, met identiek dezelfde passus over de sinte

Peetersmannen als hierboven werd aangehaald.

« Dit was ghedaen in 't jaer ons heren dusentich tweehon-
» dert ecn en negentich in Sinxendage. » (I)

In 12t)2 hebben wij dezelfde kenre voor de ammanie van

Brussel (2); in 1303 het landcharter der ammanie van Brns-

sel (3)

Ook aan de meijerie van Lenven werd er in 1312 ecu derge-

lijke handvest gegeven door hertog Jan : « online dat verlich-

tenesse onser liede nte onser meyerien van Lovene ende die

der toe behoiren gelyc dat onse meyere houdende is. » (4) In

Chambre des comptes N r 3 wordt het stnk bet Held : « Lant-

brief van den buten ». De vassalen van hertog Jan hebben het

stnk bezegeld : «zoo bidden wy onse lieve magen ende mannen
» rnyii h. grave van Gulke ; myn h.Florense Berthoude heere

n van Mechelen, mijnhere Oheert here van Dies! borgrave van

» Antwerpen, myn h.Aernde van Wesemaele here van Berge

» op ten zoem, myn h.Geeraert here van Rotselaer drossaet van

» Brabant, Heinric van Lovene here van Gaesbeke ende here

» van Herstalle ende Philipse grave vanViaene here vanGrym-
» bergen dat sy haer segele hangene metten onsen aen don

» chaertere... Dit was gedaen ende gegeven in de inaent Aan

» meye daer men screef, MCCCXII. »

(1) Eon speciaal aitikel is gewijd aan Thienen : « Voert willen wy dal

de meyere van Thiene hebben buten Thiene ende buten Lewe vier knapen
tors cm\e nemeer ende achte te voet. » Zou dit charter speciaal voor het

land van Thienen uitgegeven zijn?

('!) Jan van Heelu, Woering"en, Codex, bl. 541. Dit was gedaen in 't jaer

ons heren M.GC. negentich t-ndi- twee.

(3) Gartulaires et manuscrits (oud aummer) N 1 5 fol. 66. « Dit was
g*edaen in M jaer ons heren .Mi:<:<; ende dry.

(4) Chambre des comptes V 3 fol. 53v. ; <>ok cart ulaires et manuscrits
(oud aummer) N r 5 fol. L68r., ecn gedeelte van (!<• keure berust onder de
charters van Brabant, N' 234.
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't Zelfde jaar en in dezelfde maand wordt de keure van

Nijvel uitgevaardigd : « Nous Jehans... pour Paligence de nos

» gens de nostre baillie de Nyvelle... donnons a nous gens de

» la dite baillie tel droit comme clii apres s'ensuit.

» Fait el mors de may Fan de grace mil trois cens et

» douze. » (1)

Ook liebben wij gevonden « den landsater ons ghenadiches

» heeren shertogen van Brabant toebehoerende den banc van

» Rode. » Hertog Jan geeft daardoor nogmaals dezelfde keure

aan « onsen liede vuyte onser meyerien van Rode ende van
» Wambeke en die daartoe behooren ghelyc dat onse meyer
» houdende es... » Deze copie is niet gedagteekend (2).

Nog een laatste stuk met deuzelfden inhoud moeten a\ ij

aanstippen, waarvan de aanvang luidt :

« Wij Jan... omdie verlichtenisse van onsen gemeynen lande

» van Brabant ende om die mynne die wy onsen lieden weert

» dragen gegeven hebben onsen lieden van onsen gemeynen
» lande also gedaen rechten als hier na volght ende gescreven

» es. » Doch even als de vorige is ook deze copie niet gedag-

teekend (3).

Welnu in al die verscbillende keuren, gegeven door den

hertog van Brabant aan zijn land, vinden wij deuzelfden tekst

zooals hooger opgegeven terug : « Wie dat behoert te Sinte

» Petere te Lovene ende tons vrier messeniede, » enz. waar-

uit het klaar blijkt dat de Sinte Peetersmannen onder de vrije

(1) Chambre des comptes, N r 3 fol. 63v. : ook uitgegeven in Jan van
Heelu, Woeringen, Codex, bl. 549.

Ziehier de fransche tekst met betrekking' op de Sinte Peetermannen :

« Quiconque apartient a Saint Pierre de Lovaing ou a nostre franche

maisnie quant quit promet devant eskevins de nostre teri'e volons quil

tiengnent si comme il le vissent en convent devant eskevins de franche

ville et en autres coses doyenl goyer de leur franchise de le maisnie ensi

comme les gens Saint Pierre doyent goyer. »

(2) Archief der stad Brussel (stadhuis) V 1412, 't is een tamelijk

slechte copie van 't oorspronkelijke : B. V. in den passus over de Sinte

Peetersmannen staat er : « ghelueste » voor « geleiste » en « hare
nu'sseyen » voor « hare incysniede ».

(3) Cart, et manuscrits (oud nummer) Nr 5 fol. 72r. : « Dii es den char-

ter van den gemeynen lande van Brabant. » Laten wij opmerken hoe de

aanvang verschilt van deze uit het charter genoemd : « de lantcharter

van hertog Jan » in 1291.
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incisiiiers gerekend worden en dus hel meisnierschap bezit-

ten (1).

Het komt er dus op aan !<• weten wal de vrije meisnier is.

Zoo wij de keuren onderzoeken svaarinde passus voorkomt,

dan trelTen wij er zekere bepalingen aan die de meisniers

aangaan.

<( Wille oec man of wyf siin kint doen ute sire plechl hi

» maecht wel doen met don rechte also alae man ochte scepene

» wisen selen, es hi man ochte hoert hi sheren messenieden soe

» sal men manen bi hidden ende hi trouwen, es lii scepeD soe

» sal men manen op sinen eei daf lii siin kinl van hem Diet en

» doet omme yeman te evelnen ochte te scaden ende hel moel

» siin ute sinen huse een jaer ende eenen dach ende daerna

» mach hiit hueren geliic eenen vreemden. » (2).

In de keure van 12S4, in den lantbrief van den buten van

1312, en in dezen vanNyvel van 1312, staat er nog een zinsdeel

meer ; na van de mannen meisniers en schepenen te hebben

gesproken, voegt men er bij : <( ende en is hi no weder so

moet hi sweren dat hy syn kint... »

« Ende ware dat sake dat yeman die mesdael hadde ene-

» gheen vrede ende eyschte ter men dat die dael geschiede

» ochte des selven dages dat die vrede ute geet ochte eer, hi

» hadde verboert XXX lb. jegen den here, ute genomen alle

)> liede die onse bede gelden ende maisnide die ons bedebken

» dienst doen die selen quite syn om XX s. al en sochten sy

» ghenen vrede...

» Oec willen ^vie, wie mesdoet dat hyt selve beter en dat

» niement geen soengelt en gelde noeh en eissche alse van

(1) Dit besluit dringt zicli <)[>, voornamelijk indien t\t> Leziag ail a den

lantcharter van den gemeynen lande van Brabant ». Cart, el Manusc.
((Mid Dummer) Nr "> fol. 71, juisi is.

« Lyeden die hoeren tonser vrier meyseniede \^ ; 1
1 sy geloofl btebben

voer scepenen van onsen lande dai willen wy daf liy boude ende gelej sic

al oft hyt hadde geloofl voir scepenen van vrier porl ende sj selen in

andere stucken gebruken haer maysenieden alse sinte petersliede scul-

dich syn te gebruyckene. » Men zou zelfs kunnen beweren dal bier <\<'

woorden « Sinte Peetersman en vry meisnier » eensluidend zijn.

C2) Cleyn charterboeck fol. * >— i

•

.
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» onsen bedelieden ende meisenieden lieden, die ons bedeliken

» dienst doen. » (i).

De mesnier « sal men manen » zooals men de mannen zal

manen « bi hnlde ende hi trouwen ». De mannen waarvan
hier spraak is zijn de leenmannen : dat blijkt nit den inhoud

der keuren ; ziehier enkele teksten : « Item van mannen ende

» van scepenen te wederseggene dat sal men beteren also haer

)> hof recht heeft. » — « Ende selen alle onsen lieden vonnisse

o doen ende wet die vonnisse eisschen ende wet begheren der

» mannen oehte der scepenen ochte derghene die sculdech op

» syn te wisene... » — « Ware oec dat sake dat enech poent

» geviele dat hier niet in gescreven en is dat soude men
» handelen met mannen ochte met scepenen na dien poente

» dient best gelyct. » — Hier gaat liet zeker over leenhoven

waar wij als rechters vinden : de leenmannen.

Deze meening wordt gesterkt door de volgende uitspraak :

« Ende ware dat sake dat enige nuwe sake gesciedde in de

» lande die niet wel vercleert en mochte siin mette de poente

» die hier vore siin bescreve die sal men handelen met onse

» rade ende met rade onser mannen. » Hierin zien wij dat de

raad der leenmannen naast den persoonlijken raad van den

hertog wordt gesteld.

(1) Zie keure dor Aminanie van Brussel uit 't jaar 1292, 1. c, en lant-

brief van den bnten uit 't jaar 1312, 1. c.

Wij geven bierbij den franschen tekst ter vergelijking en tor verdui-

delijking : Chanibre des comptes X r 3 fol. 63v.; fransche tekst uit de
keure van Nijvel :

« Item si bons u femme vouloit mettre son enfant horsde son pain ou
rn mancipiet il le puellent bien faire par droit et ce lone ee que li liomme
et li escevins en jugeront et sil est bons qui appartient a le maisnie du
seigneur on le doit monester par la loyaulte et sa foy et sil est escevins

on le doit monester par son sairment et sil nest ne l'un ne l'autre dont
le doit on faire jurer qu'il ne met son enfant hors de se pain pour nullui

faire grief ne daimage est convient quil soit bors de son bostel an et

jour et aprez le puet il leuwer comme un estrangue. »

« Et sil avenoit que chius qui aroit nieffait ne requerist truwes a leure

que li fais saroit fais u a ce jour que les truwes isteroient u ancbois il

averoit fierfait a rigueur XXX lb. horsinis toutes gens qui nous paient
taille et nos gens de no maisnie qui nous font franc service et chil

seront quitte parmi XX s. sil ne requississent truwes et toutes autres

gens jjaieront XXX lb. sil en defeallent si qui dit est. »

« Apres volons que cbius qui mell'ait quil mesmes lamende et ke mils

ne payeche paye ne dendroit de nous gens taillables et de nous gens de
nos maisnie ki nous font franc service. »
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En wij kunnen aan onze bewering meerder krachl bijzetten

als wij zien dat de volgende verordening wel feitelijk op de

Leenmannen toegepasl wordl : « Ende wy bekennen onse

» mannen dat si van rechte sculdech sinn te hebben bare

» cost alsi in onsen dienste conu'ii, also alse onse vorderen

» ende wij tot hiere gedaen hebben ende sculdech sinn »;

want de heeren van Grimbergen, wel degelijk Leenmannen,
zullen in gevallen van chevachie op de kosten der hertogen

leven. Zoo lezen wij in het charter door de heeren van Grim-

bergen uitgevaardigd ten jare 12i)S (n. s.) de volgende woor-

den : « Weltyt dat one heren van Grimbergen ofte onsen

)> knapen die hertoge ontbiedt ombe gemein orloghe ochte

» ombe chevachie, so selen wi heren van Grimberghen onsen

» here den hertoghe helpen te ghemlnen orloghe op onsen

» cost ende te chyvanchien op sinen cost ».

Meisniers werden dus op gelijken voel gesteld als leen-

mannen waar het er op aan konit ze te nianen ; en de meisnier

wordt niet gemaand zooals de gemeene lieden, maar zooals

de leenman op zijn hulde en op zijne tronw ; dus is liij wel in

eene speciale verhouding tegenover den hertog.

Daarbij hebben de aangehaalde teksten ons geleerd dat de

meisnier geprivilegieerd is : bij het breken van den vrede of

bij 't nalaten van 't aanvragen van den vrede is zijn boete

merkelijk kleiner dan die van den gemeenen man. Ook moet

geen enkele der meisniers zoengeld betalen als bij eene mis-

daad pleegt, en niemand mag in dergelijk geval zoengeld van

hem eischen. Tegenover die voordeelen staan ook verplich-

tingen want /ij zijn « messenierslieden die ons bedeliken

dienst doen, » wat hierin bestond dat zij den hertog leger-

dienst en bijdragen verschuldigd waren om hem zoo bij het

uitvoercn zijner rechten stenn en hnlp te bieden (1).

Er zijn nog andere stukken die ons meer inlichtingen

leveren over de meisniers ; w ij noemen de « costuymen nil

het land van Brabant ».

(1) E. Poullet. Histoire de la Joyeuse Entree, p. 369; L'aide c'6taii le

service militaire, los dons et les subsides destines a aider le souverain

dans I'exercice de ses droits.
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In de eerste plaats stippen wij hicr aan : « De costuymen

van Uccle » (1). Wij lezen daar :

« N° 2 — Lyftochter mysnieman sal honden husingen ende

» hof eon half bunder groot.

» 11 — Bastaert en mach nyet horen ter meysnieden, no te

» geenre vryheit, en zy by wille zyn [sjsheeren daar hy toebe-

» hoirt.

» 21 — Lyftochter meysnieinan maect X voeder torve

» tsiaers.

» 22 — Yoegtman V voeder te berringen.

» 31 — Die meysnie thoenen sal, daer men calengiert, hy
» moet hebben VI niannen die ter meysnie horen, sal hy

» voleomen.

» 35 Meysniemanskint, dat es gehnwt, hout die have diet

» vnyt heeft, ende deilt dander diet vint.

» 36 — Yoegtsmans kint bringhtse weder in.

» 62 — Meysnieman ende zyn have hoert ter mannen von-

» nisse ende te niemen el.

» 63 — Tueccle en wyst men op geenen man, no op nieys-

» nie op syn have, no op man van vryer poerterien, no op

» onverjaert kint, no op goed dat hem niet toe en hoert.

» 66 — Meysnieman en mach geen armoede ontvryen (2) ».

In deze aanhaling komt weerom de bevoorrechte conditie

van den meisnier aan bet licht ; de « meisnieman-lyftochter »,

staat er beter voor dan de voegtman ; de kinderen van een

(1) Wij volgen den vlaamschen tekst zooals liij uitgegeven is in

a Casier, Coutunies du pays et duche du Brabant ». Quartierde Bruxellos,

t. II, p. 2, vg. — De fransche vertaling is zeer gebrekkig, zoo b. v. bl. 8,

N r 50 : Die verliest de sake hy verliest den cost 't Uccle = Celui qui perd

la cause perd la nourriture a Uccle. « De costuymen van Uccle » kan men
ook terugvinden in : Cartulaires et manuscrits (Rijksarchief). 5A, fol.

16v. ; ibid. 20r. ; ibid. 372r., ook Ghambre des comptes, N r 3, fol. 75r-81v.

(2) Do uitgever Casier ^eeft bij don tekst volgende nota waardoor bij

't bandscbrift, getrokken nit het Swerdt Boeck, berustende tenstadbuize

van Brussel, wil dagteekeuen : « II est a remarquer que les articles de

cette coutume ne soni pas precedes du traditionnel « item », ce qui

nous autorise encore, indL-pendamment du langage et du style primitif,

a en faire remonter la redaction an moins au commencement du xm e s.

;

d'apres Noderwier, Nederduitsche regtsoudhedeU Utrecht, 1853, p. 2,

I'emploi du item, ne daterait que du xive siecle. »
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meisnier hebben meer rechten dan die van ecu voegtman (1).

Ilij heeft zijn eigen gerechl ; liij slant te rechte voor (!< leen-

mannen, ook de meisnier wordl te Uccle aief geoordeeld ; de

meisnier kan ook zijn bevoorrechte juridische conditie aiel

verliezen al geraakl liij zijn socialen stand kwijl. Zijn korps

schijnt ecu uitgelezen korps : want de bastaard kon er nict in

opgenomen worden tenzij l>ij den wille van den heer tot den

welke hij behoorde (2).

In do costymen van Rode Alsemberg en Leeuwe vindt men
ook enkele artikelen waarbij privUegien aan de meisniers-

ma iinon worden toegekend.

« 6 — Die lanx-levende behoudt 'tzynen lyve 'tgheleghe

» sonder fortresse, is hy messenier-man, ecu halfbunder groot,

» is hy cossaete een dach-want, ende die erf-ghenaemen sullen

» soo vele erven daerteghen hebben.

» 23 — Men ontdeyll gheen messenier-lieden geen have,

» ende mogen altyt haeren wille daarmede doen sonder

» iemand te vraghen.

» 30 — Die susteren deylen die have metten broederen ghe-

(I) Dit wordt ook bewezen doorde volgende aanhaling getrokken nit ;

« Noch alrehande rechte van Uckel on Bruessel », fol. I38v. : < :. e\ Man. 5 :

« Ende cest dat hem van tsvaders wege woeningen bliven ende der
» somen syn, so zal die jonxtc soen van de yerste geboirten, es hy
» meyspniedoinan woenhuys hebben der die roec utgheet een half bun-
)> der groet ende en waeren der ghiene soenea so soudt hebben die

» jonxte dochter ende dat souden sy veroirsaten met also breet couter

slants der die andere kiesen souden ende quamen die woninge van
» dri' moeder wegen so soul hebben dat jonxtc kynt gelye voirs es.

» Ende waeren die vader cossate, so souden die kynderen alsoel voire.

» es, hebben dwoenhuys maer een dachwanl grot ende veroirsaten alsi

» voirs. es.

w Item eesl dat enege woeninge staen toebehoerende den vonnisse van
w L'ckel van welcken syden dat sic es comen ochl vercregen, eest dat sj

» mayseniede liede syn soe sal die lanxte leeft die woeninghe behouden
» lot synder to, hi lot naesten edere also ecu tocbter sculdicb es te

)) bouden ende es die man cossate so sal die lanxt Leeft, thins hehoiideii

» daer die roec nt gheet metten den osydruppen mette borrewegen ende

» met eene kerrewege nt endv inne te gane ende dan salsi gaen den erf-

» genamen gelye dal ->i sculdicb es te gane. >>

(2) De bastaard is van minderwaardige conditie : hem drukten ver-

plichtingen soms even zwaar als die der hoorigen. I.. Verriest, o. c p. 70.
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» lyck ; is daer eenich kindt vooruit ghehouwt, die have ghehadt

» lieeft, die sal hy (liet) wederinne brenghen, ende daernaer

» die houwelycke voorwaerde ghesproken is geweest ; oock is

)> te besien, oft by (hy) diese gaf machtich is geweest ; want
» hadtse den cossaet ghegheven weduwer die teghen zyne

)> medebroeder[s] niet en ware verdeylt, ende sender consent

» van de andere kinderen, dat kindt moetse inne-brengen

» naer die doodt van voorschreven cossaete, indien die broede-

» ren ende susteren versoecken ; ende waer dieghene (een ?)

» messenier oft verdeylt, sondense haren wille daermede
» moghen doen, sonder iemandts wedersegghen.

» 36 — Naer de doodt van vader ende moeder behondt die

» joncxste broeder 't gheleghe daer d'ouders inne syn ghestor-

» ven, een dachwant groot is (is't) een cossaete, is 't een mes-

» senier een half bunder groot, opdat elck der broeders alsoo

» breet erfs oock hebben mach ; ende en warens daer niet soo

» breet van den gelege, als dat elck synre broederen alsoo

)> breets erven hadde daerteghens, soo moet nochtans die

» jonckste scliuldich syn te blyven daer den roock uytgaet,

» ahvaer d'erve soo nauwe datmen die huysinge deylen

» moeste » (1).

In de successie wordt de « messenierman )> rijker toebe-

beeld dan de « cossaete » ; hy mag daarbij oA*er zijn have

vrijelijk beschikken zonder dat iemand daar iets in te zien

heeft.

Eindelijk hebben wij nog eene andere bron waaruit wij

putten kiinnen, namelijk : de overeenkomst tussclien den her-

tog van Brabant en de heeren van Grimbergen gemaakt in

't jaar 1298 (n. s.) (2).

(1) Wij citeeren volgens Gasier : «Goutumes du Brabant)), t. II, p. 140 ss.

(2) Chartrier du Brabant, V 167. Slecht uitgegeven in Butkens, t. I,

preuves, p. 129, ook in Ed. Dynteri Chronicon, L. V, cap, XLV (collection

de chron. beiges inedites, uitgave de Ram, 1851-1800). Dit is een aller-

ellendii^ste lezing van bet charter ; ook is de datum in beide werken
verkeerd opgegeven, niet van MGCXCII is de oorkonde, maar wel van
« ducenticb twe hondert ende sevene ende neghentech ».

Men vindt een copie van bet cbarter in Gartulaires et manuscrits
n° 5, fob 50r., chambre des comptes, Nr 12, fol. 8, cbambre des comptes
n" 1(1, fol. 5, fol. 21, fob 325r. Zie bijlagen.
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De heeren van Grimbergen eischen 't rechl op, de mainsniede-

licden van den hertog die « binnen Grimbergen geseten » /.ijn

aan te voeren : en al de maisniede-lieden zijn verplicht ten

oorlog nice te gaan : « so sele \\ i bebben dal leiden van cher-

toghe maisniedelieden... in manieren, wie dat thus bleve van

chertoghcn lieden ofte wederkierde dies men niel gheorloven

maeli sunder den bertoghe, die man thors verborde X lib.,

ende die man te voet XL sol.; ende nochtan moestense weder

varen int orloghe ».

Alleen « denghenen die boven sestich jaer zijn ochte die

noetsaken hebbcn » zullen met rust gelaten worden.

Volgens dit charter zijn de meisniersdus dienstplicbtig : ze

dienen te paard of te voet, zou men hicr zeggen.

Nochtans vernemen wij uit een charter, van Lateren datum

weliswaar, dat de meisnier verplichl is zijn heer te paard te

dienen. Hertogin Johanna, bij lict onderzoek dal zij instelde

nopens het gedrag van hare offlcieren van justitie a binnen

hare lande van Brabant », duidt voor de aangestelde onder-

zoeksrechters eenige punten aan, waaraan de/.en in hun

onderzoek hunne bizondere aandacht zullen moeten schenken
;

rci\ dier punten is : na te gaan in hoeverre haar dienaren op

eigen hand, haar soldaten van den dienst ontsloegen gedurende

den Gelderschen oorlog. De tekst luidt als volgt : « Item of

enich van hen yeman thuys heeft laten bliven in den oirloge

van fielre. ende oic oirlof ghegeven heeft weder thuiswert te

trecken, om ghichten of om gelds wille. Ende of enighen leen-

lude of messniliede die sculdich syn te perde te dienen, thuis

bleven syn sonder oirlof » (1).

(1) Deze oorkonde op papier berusf tusschen de charters van Brabant :

ii' 6482. Zij werd gegeven « op den XII dach in aprille inl jaironss heron

MCCC tachentich en achl na costume shoiffs van Cameryc ». Wij dagtee-

kenen dus 12 april L389(n. s.)enniet L2april 1388, zooals in Brabantsche

Yeesten, codex diplomaticus, «i. II. bl. 668-669.

Hel verslag van dit onderzoek, chambre des comptes, V 15786, staafl

deze meening. Immers de t;tx;iiic is begonnen voor de meyerien van

Loven « (!<•> deysendachs aa belokenen paesschen anno I.XXXIX ». voor

(!<• ammanie van Brusse] a op ten eerstendachvanmeye anno LXXXIX»,
en voor Thienen a tot onser vrouwen lichtmisse anno LXXXIX ». Men

heefl /.•k.-i- geen jaar gewachl om '1 bevel der hertoginne ten uitvoer te

brengen.
Do tekst in d»- <( Brabantsche Yeesten » is trouwens foutief, zoo slaat

er b.v. « leenlude of messinlieden ». Uc uitgever meende onder aan de
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Een paar dagen te voren op 8 april 1389 (n. s.) werden die

zelfde instruct ies voor Waalsch-Brabant gegeven.

« Item se aucuh deauls a laissie demourer aucune personne

a sa maison en la guer(re de Gel)re et aussi, donne congie de

traire arriere a maison pour dons ou pour argent, et se aucuns

liomme fievez ou aucunes autres personnes qui sont tenues a

servir a cheval sont demoure a maison zans congie » (1).

De uitslag van dit onderzoek is voor een groot deel bewaard

gebleven. Nummer 45785 van de Chambre des comptes leert

ons wat het onderzoek in de ammanie van Brussel opleverde.

« Dit is alsulc besuec alse onse genedige vrouwe van Brabant

heet doin doene in d'ammanie van Bruessel bi here Heinric

van der Meren ende Jan Esselen besuekers van den selven

besuec begonnen int jaer ons lieren MCCC neghen ende tach-

tentich op ten iersten dach van meye » (2). In dit verslag

wordt er melding gemaakt van enkele meisniers die niet mee
ten oorlog trokken, maar het blijkt wel dat zij in regel waren

;

zij hadden toelating of het gebeurde « overmids noetsaken

wille. » Bij voorbeeld : « Item Heinrec vander Lobeken omme
sinen eet te quiten seid dat hi mesnieman es ende niet uut en

was ten orlogen overmids noetsaken wille die hi hadde ende

niet rye en es ende te coenliker dat hi arm maech es Arnts

van Mellin » (3).

« Item Jan Beus messnyeman kint oic dit selve dat hi niet

uut was overmids dat hi siec was ende den meyer van Fil-

forde sine tinte leende ende dairby gaf de meyer hem orlof

thuus te blyven » (4).

« Item Wouter uuten Hove mesnyeman seid dat hi thuis

bleef overmids dat hi orlof hadde van mvnre vrouwen van der

bladzijde de verbetering' te moeten aanbrengen van messinlieden =
maisniedelieden. In den oorspronkelijke tekst staat er wel degelijk

« messniliede ». De Br. Y. spreken van « gunste » als er g-eschreven staat

« ghiehten », etc.

(1) Charters van Brabant, Nr 6481, op papier : bet charter is een
weinig- beschadig'd.

(2) Chambre des comptes : Nr 45785, fol. lr.

(3) Ibid. Nr 45785, fol. 6r.

(4) Ibid. Deze Jan Beus was, volgens de verklaring der schepenen van
Erps, een poorter van Leaven : « Item de voorscreven persone (= scepene
van Erps) zegge dat Jan Beus porter te Loeven... enz. » ibid. fol. 5r.
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Tommen » (1). Ook wordt er nopens Gyo1 van den Berge ge-

tnigt : <( dat hi messnyeman es ende inl Lerste orloge vour den

grave niet en diende » (2), de reden echter van zijne afwezig-

lieid wordt niet opgegeven. Toch zal die man ook wel in orde

geweesl zijn, aangezien hij om zijne afwezigheid niel ge-

taxeert werd.

In nnmmer 45786 van de diamine des comptes vinden wij

de taxatie van al wat er in dc « meyerien van Loven » in de

« ammanie van Brussel » en in de « meyerien van Thienen »

wederrechtelijk voorgevallen was.

Vele meiers werden hel)oet omdat er « alrehande persoenen

in den oirlog thnis quamen ende thuis bleven » (3). Doch wij

vinden maar een geval van eon meisnier die zonder reden zich

van zijnen plieht niet kweet, en die bijgevolg daarvoor met

boete gestraft werd.

« Item Jan van Mollem ende sine medegesellen thoenen dat

Jan van Hamme mesnieman is ende niet gedient en hecft, in

de orloge, dair op getaxeerd dat Jan van Hamme dat beteren

sal mijner vronwe tot barer ende haers Raets goitduncken.-

ghetaxeert XXV guld. » (4)

Ook een enkel leenman wordt aangeklaagd.

« Item seide Arnt de Smet dat Arnt van Waelmont nyet

gedient en heeft in beiden orloge, ende hi een man is, so is

geordineert dat hi dat mijner vrouwe sal beteren tot hoire

ende hoire raets goitdnncken.-ghetaxeert X?\N g. » (5).

Wij doen bier terloops opmerken hoe beide gevallen gelijk

behandeld worden : meisnier en man betalen zelf gelijke boete :

XXV g. — (waar andere lieden thnisbleven daar meet de

meier, die znlks toeliet, de minder zware boete betalen). —
Over beide gevallen is door den raad beraadslaagd geworden :

de woorden : (( ghetaxecrt XXV g. » zijn er later bijgevoegd.

Zoo wordt eens te meer bewezen dat meisnier en leenman

in sommige gevallen op gelijken voet gesteld worden.

(1) [bid. fol. lOv.

(2) II. id. fol. Mv.
(3) Nr 45786, fol. 5r

(1) [bid, fol. 53v.

(5) [bid. fol. 62v.
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Indienwij nu verder de overeenkomst van 1298 (n.s) nagaan,

zoo leeren wij nog dat de meisniers niet worden ontslagen dan

door don hertog, tenware zij zestig jaar telden of indien er

redenen van nooddwang bestonden.

Wij vinden hier ook een zeer belangrijke mededeeling voor

wat de overdracht van het meisnierschap aangaat : « Yortane

en mach nienien maisniede tonen hen si vander moeder halven,

dat es te verstane van denghenen die tote here als maisniede

liede niet gheseten en hebben, ende van denghenen diese

betonen willen daertoe moet men dach setlen der heeren

knapen daer siese nte tonen willen. Vort alle dieghene die op

desen dach also maisniedeliede gheseten hebben, die selenre

toe bliven ende hare nacomelinghe. »

Zoo een der maisniede-lieden van den hertog in 't land van
Grimbergen eene misdaad bedreef waardoor hij lijf en have

en goed kon verbenren, <( hare lyfe ende hare have syn wi
heren van Grimbergen den hertoghe sculdech te leverne waer
ment ghecrighen macli », maar de opbrengst van al de goede-

ren is voor de heeren van Grimbergen zelf, totdat de meisniers

vrede bekomen ; zoo zij vrede verkrijgen dan is alles effen,

ook voor de heeren van Grimbergen en dan moeten zij ook

limine goederen terug krijgen.

Wat de nienwgekomenen in Grimbergen betreft, zoo lezen

wij : (( ware oec dat sake dat liede qiiamcn biimen den ghe-

meinen heerscape van Grimberghen van butenlant daer die

hertoghe en gheere maisnieden en volghet ende die te voren

tes hertoghen maisnieden niene horden die selen bliven den

heren van Grimbergen ».

De meisniers zijn dns dienstpliehtigen en als dusdanig

worden zij door den hertog aangevoerd ; bij overeenkomst

zullen deze die in 't land van Grimbergen wonen onder 't be-

vel staan van de heeren van Grimbergen ; zij dienen te paard

of te voet, en worden niet van dienst ontslagen ten zij door

den hertog, of ten ware zij boven de zestig jaar telden ofwel

dat er redenen van nooddwang bestonden.

Het gerecht over de meisniers van den hertog behoort de

heeren van Grimbergen niet toe; wanneer de meisnier « lyf

oehte goed » zonde verbenren, dan zijn zij het die den persoon

en zijn eigendom in handen van den hertog stellen. Het
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nicisnier-zijn is eene persoonlijke conditie, want de hertog

kan ze volgeD buiten zijn land, en de meisnier, al gaat hij

rich vestigen op een andere heerlijkheid, verliesl zijn conditie

niet : alleen nieuw aankomenden « binnen den heerscape

van Grrimberghen... die te voren tea hertoghen maisnieden

nicne horden, die selen bliven den heren van Grimberghen ».

Willen degenen tot nn toe onder de tneisniera niet gekend
zijn geweest, thans van deze klas deel uitmaken, dan moeten

zij hunne meisniersafkomst kings moederszijde bewijzen ; \\ at

beteekenen moet dat vroeger de hoedanigheid van meisnier

door de vronwen werd voortgezet, overeenkonistig hot prin-

ciep <( partus sequitur ventrem » ; doch in 't vervolg zullen

al de afstammelingen van degenen die als meisnier gekend

zijn, ook meisniers zijn.

De groote ministeriales, zooals de heeren van Wesemael,

Rotselaer, Huldenberg, Walhain, die op innige wijze door

vazaliteitsbanden verbonden waren aan den hertog, eerst 0111

wille van hnn ambt, en later om wille der Leengoederen die

zij verkregen en alzoo op 't eerste woord paraat moesten zijn

om zijn banier te volgen, die Avorden gewoonlijk in de char-

ters betiteld met de benaming « ex familia dncis » (1). Zij

behooren tot het « huisgezin » van den hertog of beter gezegd

tot de <( dagelicsche huyssgesinde » (2).

Doch daarnevens bestond er een wijder vertakte familia die

wij b. v. zien optreden toen de heilige Albertus, bisschop van

Luik, broeder van den hertog Hendrik van Leuven, in 1193

vermoord nerd. De hertog ontvangt in 't veld den drager der

droeve maere, en met hem staat zijn familia, « qui valde multi

(i) Zie Miraeus-Foppens, t. I. p. 18(S p. 286 (<le personen der familia

werden « consiliarii dncis » genoemd, onder andere Arnulphus de Wal-
ehem), p. 555; t. II. p. 821; t. Ill, p. 7(5; I. IV, p. 215; t, IV, p. 227. Mola-

nus 1.1. 100, bl. 868.

(2) Chambre des comptes, Nr 10, f. 15. « Ende is onder sproeken waerl

sake dat ons groote lasten toe quemen van oorloge van buten lants te

reysen ofte luden van wapenen te houden meer dan onse dagelicsche

huyssgesinde dair aff en sal onse voirs. rentmeester eghenen las)

hebben... Gegeven in onse stat van Loven opten irsten dacb van Augus-
tas in 't jaer mis heren dusent vier hondert drie rude twintich. »
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erant, magnus numerus equitum peditumque » (1), gekomen
om te weten hoe men de moord zal wreken.

Die familia vomit de kern van het gemeenschappelijk leger

als het heele land ten oorlog wordt opgeroepen. Dit blijkt uit

een charter van 1340. Er was twist ontstaan tusschen de

steden van Loven en Brnssel, om te weten ter welker zijde

van den prins hnnne manschappen zouden liggen, en de

hertog Jan « na raad met zijn edelen lieden van wapene, met
ridderen, ende knapen », besluit volgender wijze : « Dast te

weten also dicke ende also menichwerven alse onse voirg.

steden met ons ut trecken sellen ende ons dienen in onsen

oorloge ende wi varen te Vlaenderen ofte Henegouwen liter

west of snt also die van Loven vor ut trecken dat se onse

marscale leggen sal voertmeer tewelcken dagen naest ons

ende naest onsen gesynde toebehoorende onsen live ende

onser herbergen ende tonser reenter siden waer sy willen.

Voert so seggen wi ende vercleren so wanneer onse voirs.

stede ut trecken selen ende ons dienen in onsen oorloghe alst

voirs. es ende wi trecken te Bisscopdoem van Ludic ter

Masen liter oest of west ende die van Brnssel voir ut trecken

eer die van Lovene dat dan onse marscale van nu tot eweliken

dagen die van Brnssel leggen sal naest ons ende tonser rechter

siden inder manieren die voirt is van dien van Lovene waer

sy willen.

Gaat men naar Mechelen of Antwerpen... « na die gelycheit

van den wegen die van Loven liggen ter rechter siden van ons

gesins toebehorende onsen live ende onser herbergen, also

voirs es, ende die van Brnssel ter slincker siden ». Gaat men

(1) Vita Alberti, c. 44, uitgave J. Heller, MGH. SS. xxv-139.

« Post triduum, itinere continuo jam peracto, cum comitibus et mini-

stris domini sui Thomas lugubris stetil anteducem fratrem ejus, se et

familiam domini sui desolatos representans simulque ostentans partem
vestium fratris ejus, perfusas sanguine ejus,

Vestes ergo videns et sangninem fratris sui dux Henricus cum familia

ejus desolata recidivo dolore repercussus-nam ante audierat de morte
ejus-cum suis omnibus qui valde multi erant, ejulala magno Here

coepit. Audita namque recenti morte fratris ejus, die ipso convenerant
ad eum consolandum et tractandum quid facto opus esset homines ejus

frequentes et amici, et in campo stabat coram ipso magnus numerus
equitum peditumque condolentium et fragore magno infrementium pro
indigna morte tanti viri. »
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naar Xamen... « die van Brussel leggen tenser rechter siden

ende ons gesins toebehorende onsen li\"ii ende onser berber-

gen... »)

« ... die gegeven ende gemaeckl waren in 't jaer ons heren

MCCC en viertich » (1).

Bij de belegering van Dordrechl door hertog Ian l\" ten

jare 141S kan men op duidelijke wijze de indeeling van het

legei niaar ook de rol der familia nagaan (2).

Hij trekt op met een machtig leger nil al de steden en dorpen

opgeroepen :

» Dux antem Johannes antedictus, barones, indites, et

nobiles palrie brabancie, Uteris suis diffidatoriis primitus

transmissis, cum validissimo exercitu hominnm armatoruin

ex oppidis et villis ejusdem patrie coadunato ex monte Sancte

Gertrudis recedentes, versus Dordrecht cum apparatu bellico

suos gressus direxerunt, unde Johannes dominus de We/.emael

tamquam mariscallus Brabancie hereditarius,suo fungensotTieio

guardiam tenuit anteriorem, quern sequebantur Bruxellenses

cum suis ; deinde dominus dux cum baronibus et aliis nobi-

libus et feudalibus ; subscquenter Lovanienscs cum suis, quos

sequebantur Antwerpienses cum suis ; deinde illi de Busco-

ducis cum suis
;
postremo Engelbertus comes de Xassouw et

de Viana, dominus de Lecka et de Breda, qui, tamquam domi-

nus Cirimbergensis, ex officio si bi incumbenti tenuit guardiam

posteriorem ».

Zooals wij zien houdt de hertog met zijne baroenen, edelen,

leenmannen (en dezen die gelijk gcsteld werden met deze

laatsten : de meisniers) het middenpunt van het gansche le^cr.

Daar gekomen ter plaatse wordt een « bohverck » opge-

trokken : doch slechts dertig mannen willen het vcrdedigen.

En de familia, de meisnie ? 't Moet wel zijn dat de moed er ait

was, want toen men 't « bohverck » verliet en men terug trok,

waren er zelfs meisniers wien het aan moed ontbrak om te

volgen : « Sed est verum quod aliqui ex familia ducis, qui erant

infirmi vel vulnerati, posuerunt se in navibus, et eciam aliqui

(1) Sladsarchiof, Leaven, Groot (hartorl)ook, fol. LIIIv.

(2) Dynteri Chronicon. Liber VI. c. CLXII, p. 372, (uitgave Do Rani).
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nobiles sua arma et tunicas suorum armorura insigniis deco-

ratas etiam in navibus posuerunt » (1).

Zoo'n gedemoraliseerd leger had ook geene gevechtswaarde

meer ; de hertog zond zijn troepen terug naar Brabant en liet

ze naar huis gaan.

« Per modeni auteni suprascriptum memoratus dux Johan-

nes, dissoluta obsidione predicta, cum suo exercitu Brabancie

in vigilia sancti Laurencii anni suprascripti, de sero, applicuit

apud montem Sancte Gertrudis ; abhinc exercitus suus Bra-

bancie se transtulit versus Brabaciam quilibet ad lares suos

proprios » (2).

Iedereen ging behalve de familia, de meisnie : deze keur-

bende kreeg geen oorlof ; met den hertog zou zij den strijd

ingaan : « Dux vero Johannes, postquam cum familia et non-

nullis nobilibus ibi perseveraverat, per duos integros et tres

noctes, se transtulit apud exercitum Hollandie ab altera parte

oppidi Dordracensis trans flumen collocatum ubi cum illis de

Hollandia permansit... » (3).

De rechten op zijn familia zal de hertog opeischen : zelfs

dan wanneer hij anderen zijner onderdanen afstaat zal hij zich

de leden der familia voorbehouden. Zoo lezen wii in een

akkoord getroffen tusschen hertog Hendrik en den heer van

Breda Godefridus in 1212 : « Item quicumque ex hominibus

nostris, terrain domini Godefridi ad manendum intraverit,

ipse in pace eos possidebit, nisi forte milites vel filii militum,

vel de familia nostra fuerint » (4).

Kiliaen, in zijn woordenboek, onderscheidt (( kossate » (5)

niet van « meersenier » ; maar waar hij « meersenier » vertaalt

door (( cliens ducis Brabantiae » daar heeft hij het goed

(1) Ibid. : p. 374.

(2) Ibid. : p. 375.

(3) Ibid. : p. 375.

(4) Butkens, Trophees de Brabant, t, I, preuves, p. 61.

(5) De kossaten, servi casati, serfs ehazies, waren oorspronkelijk do
slaveu die bet landwerk in de groote grondeigendonimen verriebtten. —
Van der Essen : Gescbiedenis der middeneeuwen, bl. 97.
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voor(l). Want de meisnie is de familia, de clientela, de comi-

tatus (2) der latijnsche teksten zegl Flach.

Steunende op de « chansons de geste » bcefl deze geschied-

schrijver in /ijn werk over « Les Orignes de L'ancienne France »

een merkwaardig hoofdstuk aan de « maisnie » gewijd : een

onderwerp dat, volgens zijn zeggen, de aandachl der geschie-

denisvorschers niet genoeg getrokken heeft. Hier laten wij

enkele resultaten van zijne studie volgen : « La maisnie, La

maison du seigneur, son corps d'elite, Ie centre de resistance

de son armee, son meilleur conseil, son entourage tie tons Les

jours. — La maisnie se complete en dehors de la famille natn-

relle par les (ils et les proches des vassaux on des allies les

plus Qdeles, et meme par des etrangers. — Ge sonl les fideles

sur qui le seigneur compte avant toutet toujours. — Des libe-

ralites incessantes entretiennent, avivent le devouemenl de la

maisnie. Ce n'est souvent qu'apres de tres longs services que

que le lidele de la maisnie est pourvu d'un fief. Les nouveaux
venus commencent par faire hommage. G'est la primitive

recommandation qui les fait entrer dans la famille, dans la

maison du seigneur, en fait des famuli, familiari domestic)

obsequentes. Ils doivent desormais lidelite et services en

echange de leur participation a la vie commune. — II y a

dans la maisnie des classes, des categories nombreuses de

personnes. II y a des degres comme dans le comitat ancien.

La Enumeration varie en proportion du rang. — Suivant leur

(1) Wij vinden de term comitatus in de vita Frederici. Aegidii Aureae
valensis Gesta episcoporum Leodiensium (Chapeaville, t. II, |). V7). Er

is spraak in de vita van den strijd tusschen de twee kandidaten tot den

bisschoppelijken zetel van Luik anno 1128. De hertog van Brabant I II

met Alexander archidiaconus. Deze wort It door keizer Henricus aange-

steld maar wordt alleen door twee kerkea erkend : aPorro Alexander
pone subsequentibus duabus congregationibus ac <\ncc Lovaniensium
cnin maximo militum et totius factionis ejusdem comitatu ubi ecclesiam

ingTessus est signum de more pulsaturus arripuit sed rupto fune

frustra attentavit, quod pro sinistro omine multi acceperunt. o

't Is de meisnie van den graaf van Leuven : zij staat bem trou\> in <!<•

uitvoering zijner plannen ter zijde.

(2) Meerscnier, meersenierman, mercenier, kossate, vet. brux. lov.

Cliens ducis Brabantiae privileges et immunitatibus donatus, <|ni se in

fldem et potestatem principis permisit.

Meersenierscnap : clientela ducum brabantiae.

Kiliaen : Etymologicum Teutonicae Linguae.



importance sociale, ils sont homraes de haut parage, cheva-

liers, bacheliers, damoiseaux, ecnyers. — La maisnie s'etend

meme jusqu'aux soudoyers, jnsqu'aux mercenaires. — Les

soudoyers etaient lies par le serment de fidelite et par l'hom-

niage. — C'etaient des combattants toujours prets a marcher,

qu'il n'etait pas besoin de semondre au loin par brefs et mes-

sagers, dont le service en campagne pouvait se prolonger sans

recrimination, durant des saisons et des mois... ils formaient

l'armee permenante du baron feodal » (1).

Als wij al deze verklaringen leggen naast deze Avelke de

door ons ontlede stukken hebben opgeleverd dan mogen wij

besluiten dat, voor wat de grondtrekken aangaat, de meisnie

van den hertog van Brabant heel vele gelijkenis heeft met

deze der fransche baroenen, zij schijnen op een zelfden leest

te zijn geschoeid. Hier ook in Brabant zijn de leden der meis-

nie (de meisniers, dns de Ste Peetersmannen) getrouvven, die,

gebonden bij hulde en tronw, den hertog in al zijne onderne-

mingen onderstennen zelfs dan wanneer andere poorters te

huis blijven (2) . maar in vergoeding zijn zij het dan ook die

de mildste gaven uit de vrijgevende handen van hunnen heer

ontvangen (3), zelfs moeten zij niet onbeloond de wapens voor

den graaf opnemen. Zoo lezen wij in de « Vita Odiliae » dat de

graaf Hendrik na de nederlaag van Steppes, in 1213, aan de

(1) Flach, o. p. t. II, p. 455 ss.

(2) Wanneer de Brusselsche gemeente opstand tcgen hertog Jan II wil

makon en hem te Vilvoorde wil hevechten dan zal de « maisnie » den
toestand redden. Br. Yeesten, V. v. 475.

« Die hertoghe sloech daerwaert »

« Dompelike met lnttel lieden »

» Sonder die hoerden te synre maisnieden. »

Divaeus, Ann. Lib. Ill ann. 1371 : « Lovanienses ex publico solum
60 sagittarios ab id belluin miserunt, plebe nolente, majores sumptus
in belluin fieri, nullo utilitatis publicae intuitu susceptum. Patricii

privatim tribus turmis adfuere ». Wenceslas wilde den graaf van Gulik

straiten daar deze Brabantsche kooplieden had geplunderd. Zie Blok :

Geschiedenis van het nederlandsche volk, D. II, bl. 219.

(3) In Brab. Yeesten lezen wij over Jan III, V, v. 1302 var. 30 :

« Sere minde by sine mesniede »

« Ende die woude hy darvoeren wale. »

Op de voorrechten der sinte Peetersmannen meisniers hebben wij reeds

gewezen, wij komen er verder nog op terug.
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treurende vrouwen, -weduwen en verloofdeD antwoordde :

« Vultis ergo semper lucrari et aichil unquam perdere? » (1).

De heervaarten bracbten dus gewoonlijk \\ at op : men ver-

deelde den buil en toon bij den slag van Basweiler de hertog

van Brabant met de zijnen was verslagen geworden, toen

hebben degenen, die in bun Lichaam of goed eenig Letsel bad-

den ontvangen, schadevergoeding gekregen ; dit getuigen de

ontelbare kwijtbrieven door de schadeloosgestelden aan

's graven rentmeester afgeleverd en tot op beden bewaard (2);

onder die brieven vinden wij er terug van verschillende ge-

kende Sinte Peetersmannen (3).

Hierboven zegden wij dat de bertogcn van Brabant de

rechten op de familia voor zich opeischten en dat zal ook wel

de gewone regel geweest zijn voor wat de Sinte Peetermannen

betreft. Edocb het was niet uitgesloten dat de sinte Peeters-

mannen-meisniers in feodum aan anderen konden geschonken

(1) M. G. H. S.S. xxv-184. Vitao Odilae, Liber III de triumpho Sli Lam-
berti in Steppes : « Pervenit autem dux Lovanium, obviam habeas
turhani multam matronarum plorantium et dicentium : l"l>i sunt,

domine. filii et parentes, mariti et nepotes, noti el affines, quos tecum
pridie a nostris abstractos finibus abduxisti ? » Quibus ille silu male
conscius : « Olim, aiebat, predam Leodiensium imillis plenam divitiis

cum gaudio suscepistis. Vultis ergo semper lucrari el nichil unquam
perdere ? )>

(2) Al deze charters berusten in hot rijksarchief tusschen de charters

van Brabant. Ziehier de aanhef van een dier kwijtschriften :

aWy Lodewyc van Velthem doen con! alien luden dal \\ i vanalselke

seaden ghevankenessen cost ende verlies alse wi mel onsen gheduchten

here der hertoghe van Lucchenburg ende Brabant namen ende leden

hebben in den striit te Baestwilre ende van <le> striits weghen voers.

daer wi die somme bi onsen eed ter heilighe af ghegroet gebben op

achtien hondert vijftien mottoenen, ontfaen hebben l>i hande der rent-

meesteren... drie honderl twe mottoenen ende enen halven inafcorten

der voers. onser principaelre somme... etc. »

Ghegeven te Bruesele int jaer ons heren MCCC tseventich en vier op

sente Thomaes dacb des apostels.

S. Ludovici <le Veltheem, scabini Lov.

Charter van Brabant, N' L456.

(ii) Zie charters van Brabant : rijksarchief N 1068,3933, 1456, H83,

4184, 1222. 1420, 4105, 4422. 4575, W67, 1600, 3955, 3889, 3954, 1574, 1160,

4155, 42oU, 4181.



— 62 —

worden ; zelfs als hoogerc advocatus, kon hij zooals wij reeds

zagen, de sinte Peetersmannen als vrijgewijden aan anderen

afstaan.

Dat de sinte Peetersmannen in feodum aan anderen werden

overgedragen spreekt klaarblijkend nit de keure die Hendrik

van Loven « here van Gaesbeke ende van Herstal » in 1284 aan

de hoven van zijn land heeft geschonken en waarin hij zegt :

Wie dat hoert te sinte peters van Loven ende tonser vrier

maisenieden » enz. (1). Deze overdracht gebenrde waarschijn-

lijk toen aan Godfried vanLeiiven, eersten heer van Gaesbeek,

zoon van graaf Hendrik I hertog van Brabant, de heerlijkheid

van Leeuw en Gaesbeke in leen geschonken werd. Godfried

vormde dan ook rondom hem zijn persoonlijke « meisnie » (2),

waarin de sinte Peetersmannen natimrlijke lmnne plaats in-

namen.

Ook zien wij hoe een zijner afstammelingen, Henric van

Lovene, here van Gaesbeek ende van Herstal, bekommerd

was met zijne meisniers toen hij ten jare 1319 eene overeen-

komst trof mei (( Jan Meeuwen, here van Wavere ende van

Donghelberghe riddcre ende Marguerite vrouwe van Pamele

ende van Wavere syn wyf in d'andre partye » waarbij beider

part ijen rechten vastgesteld werden nopens « den heerscape

van Pamele ende van Leedberghe ». Enkele zijner meisniers

verbleven op de in-questie zijnde gronden. Beide partijen, zoo

wordt er besloten, zullen hun respectieve dienstlieden behou-

den, doch de sinte Peetersmannen behooren aan den heer van

Gaesbeek.

« Ende voir selen wij, Heinric van Lovene van den heerscape

a van Pamele ende van Leedberghe (3), vore ute hebben Sinte

» Peeterslieden dats te wetene Heinric van den Stene, Rasen

» van Zuenen, Heinrike van der Haghen, ende Jacobe van

(1) Rijksarchief, chambre des comptes, N r 3 fol. 58v.

(2) Zie in Flacb, I.e., boe de baroenen hun persoonlijke « maisnie »

bezaten.

(3) Waarsehijnlijk Ste Pieterslieden die uit de heerlijkheid van Gaes-

beke in net aanpalende Pamelen en Ledeberghe gaan wonen waren. De

Ste Peetersmannen, zooals wij zagen, hadden vrijheid van komen en

gaan; doch hun conditie was persoonlijk en bleef dus bestaan ten voor-

deele van hunnen heer.
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» Douwayendealdat van hen comen sal ; voerl selen \\y Heinric

» oec behouden int voorgenoemde heerscap onse dienstliede

» die van rechte onse dienstliede syn. Ende wy Jan ende
» Marguerite ona wyf voerghenoemt selen behouden in den
» voerseiden heerscape onse dienstliede die \\ y van rechte

» hebben herebrachi ghelyc Henric van Lovene voergn (1).

Laten wij nn onderzoeken hoe een sinte Peetersman zich als

vrij meisnier door hot korpsdoet erkennen, hoe hij een authen-

tiek bewijs zijner qualiteit erlangt.

Dit leeren wij uit een admissieakte van 't jaar 1319 (2).

De aspirant Sybertus de Unlvenhonl verschijnt « in prae-

sentia villici Lovaniensis et hominum Sti Petri et ad liberam

familiam domini ducis pertinentium », en beweert dat hij is

« homo Sti Petri et ad liberam familiam domini ducis perti-

nens » erbij voegende « de legitime- tlioro procreatum ».

Sybertus vraagt dan aan den meier opdat hij de Sinte Peeters-

mannen zou widen bijeenroepen ora van hen te vernemen vvat

er hem te doen staat, in het leveren van zijn bewijs. « Habita

deliberatione pleniore » wordt er besloten dat Sybertus met

twee getuigen moet komen die zooals hij moeten zijn « homines

Sti Petri et ad liberam domini ducis familiam et pertinentes, de

legitimo thoro procreati de progenie et parentela ipsius Syber-

ti »; en die getuigen na den behoorlijken eed afgelegd te hebben,

zullen zweren dat Sybertus waarlijk datgene is waarvoor hij

zich uitgeven wil. Wat dan ook gebeurt : eerst Sybertus,

« tactis saerosanctis », en de twee getuigen « tactis sacrosanc-

tis », legden de vereischte verklaring af.

Moest Sybertus iets tegen den graaf misdaan hebben dan,

voegt hij er bij, is hij bereid dit te herstellen naar de uitspraak

van het vonnis der Peetersmannen « secundum sententiam

(1) Rijksarchief, Cartularium van Gaesbeek N r 24, lot. II (uitgegeven

in Wauters, Environs de Bruxelles, I, 286) : « Dese jeghenwordighe

Letteren... waren ghemaect in jaerons heren dusentich driehonderl ende

aeghentieae, sondaches vore Sinte Marien Magdalenen dach. »

(2) Vernoemd in Molanus, I, bl. 17« ; 't geheel in Boonen, 15. S. P. fol,

4r; uitgegevea in Boonen : Gescniedenia van Leuven, bl. 299.
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hominum Sti Petri et ad liberam familiam domini ducis perti-

nentium » — « se honorem ejus et ejus bona firmiter obli-

gando ». Daarop hangen de meier en zeven (( homines Sti Petri

et ad liberam familiam domini ducis pertinentes » liunnen

zegel aan deze brieven die gegeven waren « anno Domini

millesimo tercentesimo decimo nono in die beati Lamberti

episcopi ».

Alles duidt aan dat de Sinte Peetersman Sybertus een meis-

nier is, en dat hij de qualiteit Aan meisnier voor zicb opeischt.

De beele zaak gebeurt onder de leiding van een der beambten
van den hertog : de meier van Leuven (1) ; Sybertus moet be-

wijzen dat hij van meisniersafkomst is(zulks vonden wij voor-

geschreven in bet charter van 1297 der heeren van Grimbergen

en ook in de costuijmen van Uccle), dat hij gewonnen en

geboren is uit een wettig huwelijk want (( bastaert en mach
niet hoeren ter meysniede » (2) en mochte hij iets misdaan

liebben tegenover zijnen beer den hertog dan zal hij bet goed

maken volgens bet vonnis der Ste Peetersmannen want
« mesnieman hoert ter mannen vonnesse ende te nieman el » (3)

en dan zal hij ook zijn persoon en zijn eer en zijn goed daartoe

verpanden. Sybertus van Hulvenhout wil zijn, de man van

zijn hertog.

Hier moet aangestipt worden dat er eene groote overeen-

komst bestaat tusschen de aanneming van den meisnier en de

aanneming van den vrijgewijde ; in 't geval van den meisnier

moet 66k de wettige (4) afkomst boroep gedaan worden, dus

een qualiteit die in beide gevallen wordt overgeerfd ; voor

beide aspiranten worden er beeedigde getuigen gevergd die

van zijn bloedverwantschap zijn en persoonlijk de in-questie

zijnde eigenschap bezitten ; en in beide gevallen moet men

(1) Molamis : de praetore, I, hi. 372 : « Est primus inter sex prineipales

offlciarios Brabantiae, qui sunt major Lovaniensis, animanus Bruxellen-
sis, scultetus Antverpiensis, srultetus Buscoducensis, major Thenensis
et ballivus GaUo-Brabantiae.

(2) Zie Costuymen van Uccle 1. e.

(3) Ibidem.

(4) De wettige geboorte wordt ook van de vrijgewijden gevorderd :

dit scbijnt men ten minste te niogen besluiten uit de woorden : a ex vera

et debita natione » zie akte van 1305, « ex vera debita natione » akte
van 1348, « ex vera et legitima natione » akte van 1382.
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den eed op de evangelien zweren. Docfa waar bij de vrijge-

wijden de deken en 't kapittel den aspiranl in naam van den

patroonheilige tot het korps toelaten, daar treden mi in he!

geval van een meisnier, de meier mel enkele meisniers in

naam van den liertog van Brabant voor op.

En deformule waarvan wij zoo even eene kleine ontleding

gaven, zal in de toekomsl nagenoeg dezelfde blijven. Zoo b.v.

de admissie-brief van Godefridus Pistor, gegeven in L334 (1),

van Joannes de Marselaer gegeven op 3 maart 110(5 (2),

van Vincent Jacobs alias Goppens gegeven op 30 december

(1504 (3), zijn als 't ware van den vorigen overgeschreven, /o<>

wij den passns aangaande de belofte van lieistel tegenover

den hertog, weg laten.

Van Dieve in het bijvoegsel aan het « Boeck der Sinte

Peetersmannen » beweert wel dat er « een ander maniere veel

corter als vorighe » was « hoe eertyts iemandt moeste voor

het consistorie van de sinte Peetersmannen proberen dat hy

was sinte peetersnian » (4) en hij laat dan ook drij voorbeelden

volgen : het eerste uit 't jaar 1448, het tweede van het jaar

1504, en het derde uit het jaar 1502 (5).

Ziehier het stuk van 1504 :

u Willelmus Berchmans Alius Henrici, commorans ad Locum

» dictum Hoiyexsche Tente in parochia de Berlair monstravil

» homagium sancti Petri Lovaniensis et cum eo juraverunt

» Willelmus et Gommarus Berchmans fratres lilii quondam
» Joannis fratris dum vixit dicti Henrici Berchmans consan-

» guinei dicti Willelmi Berchmans coram domicello Ywano
» Cortenbach domino de Kierbergen, villico Lovaniensi, Daniele

(1) Zie Molanus bl. 178 en B. S. P. fol. 25v.

(2) Zie aanhangsel van Boeck van sinte Peetersmannen door Van Dime,

fol. 71 v ; uitgegeven ' n Septena tribus patriciae Lovanienses, bl, 83.

Bier g-aal bet over « A.egidius de Marselaer, lilius Johannis quondam de

Marselaer. » Welnu in <le lijsi der strijders !< Basweiler vinden wij <>ok

den naam Jan de .Marselaer. Zie De Raedt : La l.aiaille de Basweiler,

bl. 49. Ken der getuigen Joannes van der Wyck vocht ook. le Basweiler,

zie ibid. bl. 12. Beide meisniers zijn daar op limine plaats.

(3) Zie aanhangsel van Boeck van sinte Peetersmannen, fol. 72r.

(4) Ibidem, fol. 73r< en 71r.

(5) Ibidem, fol. 73r.



- M —

» Boxhoren, Ludovico van der Borcli, Willelmo de Assche

» et Antonio Yuyttenhove dicto Zeedeleer; hominibus sancti

» Petri febrnarii X lib 1504 in tertia ».

Doch deze laatste woorden bewijzen dat van Dieve niet de

oorspronkelijke stukken heeft afgeschreven, maar alleen een

samenvatting ervan, bewaard in de derde kamer van de

Leuvensche schepenbank. Hetzelfde moet gezegd worden van

al de stukken door Boonen in zijn « Boeck van sinte Peeters-

mannen » op fol. 5v, 6, 7, 8r, op genomen (1).

De aspirant in persoon verschijnt voor den raad : « in prae-

sentia... personnaliter constitutus » Toch gebeurde het dat

men bij volmacht zijn meisnierschap kwam bewijzen.

Daarvan is er een stuk gedagteeken van goeden Vrijdag

1406 (2).

Joannes van den Scrieke van Wespelaer komt voor den

meier en de sinte Peetersmannen. AVij roepen de aandacht op

bet feit dat de lieden van den raad, die over de ontvangst te

oordeelen heeft, alleenlijk homines sancti Petri Lovaniensis

genoemd worden. De naam sinte Peetersman volstaat dus om
hun hoedanigheid van meisnier aan te duiden.

Maar Joannes van den Scrieke komt niet getuigen voor zich

alleen : « dixit et asseruit se ipsum et Henricum van den Scrieke

ejus fratrem pronunc apud Watermale captum esse homines
Sancti Petri Lovaniensis ad liberam familiam domine ducisse

Brabantie pertinere et de legitimo thoro fore procreatos ».

Daarop komen de sinte Peetersmannen bijeen « praehabito

concilio et deliberatione sufficienti dixerunt pro sententia et

jure » dat Joannes eerst zelf ten heiligen zal zweren dat hij en

zijn broeder ware Ste Peetersmannen zijn, enz., daarna zullen

twee beeedigde familieleden ten heiligen dezelfde verklaring

afleggen. De meier en 4 sinte Peetersmannen hangen hunnen
zegel aan den brief : datum anno Domini millesimo quadrin-

gentesimo sexto in die Parasceves.

Van aanneming bij procuratie kunnen wij nog twee voor-

beelden aanhalen, doch van de stukken is er slechts een korte

(3) Al deze stukken staan in : Willem Boonen, Gesehiedenis van Lea-
ven, uitg-egeven door Ed. Van Even, bl. 303 en vgl.

(1) Boeck van sinte Peetersmannen, fol. 26v.
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inhoud overgebleven. Mathias Gricke van Leerbeke getuigl in

1402 voor zich en zijnen broeder Arnoldus gevangen te

Leneke (1) en Egidius van den Eussele van Lille in 1448 ver-

sehijnt in zijnen naam on in dien van zljnen broeder Willem,

gevangen tegen Lille (2) voor den meier en de sinte Peeters-

inannen <>m linn meisnierschap te bewijzen.

Hot meisnierschap draagt hier den naam van homagium
Sancti Petri Lovaniensis, een term die aan de hnlde doet den-

ken door den vassaal aan den senior bewezen en dan eens te

meer den aard van den band welke den Sinte Peetersman

aan den hertog van Brabant verbindt, in een klaarder daglicht

stelt (3).

Een eigenaardige admissiebrief nit het jaar 1378 (n. s.) werd

door Petrns Bode op bevel der heeren van 't kapittel, in 1445

geregistreerd.In de acta capitnlaria hebben Boonen en Molanus

hem dan ook gelezen (4).

Wilhelmus de Wanghe Geldolphns de Tilia van Winde,

Gerardus de Castro, Joannes dictus Marcolff de Hakendovel en

Repo de Oerbeke » die zich noemen « homines ligii de libera

familia sancti Petri Lovaniensis » getuigen dat voor hen is

verschenen Joannes de Bost de Wulvezeem. Mel hem verkla-

ren twee becedigde getuigen, 66k homines ligii de libera

familia sancti Petri Lovaniensis, per monitionem domini

Johannis de Ophem, militis, villici Thinensis (5) dat Joannes

(1) Molanus, bl. 179.

(2) Aanhangsel van het Boeck van sinle Peetersmannen, fol. 73r.

(3) Flach, o.c.La maisnie ,t. II, p. 462. Lesnouveaux venus commencenl
par faire hommage. C'est l'ancien mundium qui sous la forme affaiblie

de I'obsequium vit toujours, c'est la primitive recommandation qui Irs

fait entrer dans la famille, dans la maison du seigneur, en fait des

famuli, familiares, domestici, obsequentes etc. lis doivenl desormais
fidelity et services en echange de leur participation a la vie commune.
Remarquez en effet qu'il n'y a pas ombre de concession de fief.

(4) B. S. P. fol. 2v. Molanus, bl. 166. Merken wij op dal Molanus het

slot wel verkeerd zal afgeschreven hebben : « Quas literas sigillis

praedictorum hominum Sli Petri sigillatas, oon abrasas mm cancellatas

neque in aliqua sni parte suspectas, Petrus Bode, notarius de mandato
dominorum, die li* '• noensis novembris anno 1 145 teste manu propria

sigillavit » en Boonen zal wel de juiste lezing hebben waar hij. in plaats

van sigillavit, << registravit-registreert », schrijft.

(5) Niel de meier van Leuven maar wel de meier van Thienen i-- voor-

zitter hij de aanvaarding. Is misschien deze opneming gebeurd buiten
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dc Bost is « homo ligius dc libera familia sancti Petri de et ex

recta linea, parentela seu legitima natione ». Alles gedaan

zijnde <( quod juris ordo in talibus dictaverit fore faciendum »

Avorden deze brieven bezegeld.

De ofiicieele vertegenwoordiger van den hertog is nu de

meier van Thienen en aspirant en getuigen warden hier ge-

noemd « homines ligii de libera familia sancti Petri Lova-

niensis ».

Wat verstaat men onder de benaming van homo ligius? (1)

De uitdrukking « homo ligius » komt geAvoonlijk eerst in de

gedachte als een feodale term, en daaronder wordt dan ook

verstaan de vazal die door heel bijzondere verplichtingen

aan zijn suzerein verbonden is (2). Maar het woord « ligius »

is toch ook buiten het leenverband te vinden ; en dit is ten

klaarste bewezen door D r Dorothea Zeglin in haar verhande-

ling over « Der Homo ligius » Avaar zij in het eerste kapittel

handelt OA*er « Der Homo ligius im allgemeinen ». Een para-

graaf is zelfs gewijd aan die « homines ligii, die nicht Lehn-

leute sind » Avaarin zij onder meer beATestigt « Ligius bezeignet...

den gerichtzustandigen Mann, der Muntmann, den Yasall,

auch Avenn er nicht belehnt ist ».

Pirenne geeft in zijne studie : « Qu'est ce l'homme lige, p. 49

» een zeer juiste omschriJAing Aan den « homo ligius » buiten

het leeiiAerband : « Lige exprime ainsi ce sur quoi on a un

Leuven, toen or in deze beroerde jaren zoovelen uit de geslachten « eene
vrijwillige ballingschap boven eene gedurige onrust slelden » ? Zie

Divaeus, Ann. Opp. Lov. L. IV, p. 27. De toenmalige meier der stad

Lenven was Xiclaes van Sint Goerickx. ibid.

(1) Boonen vertaalt de uildrukking« boinolig'ius)) door pliclitinannen.

(2) Pirenne : Qu'est-ee qu'un honiine lige ? B. A. B. B. (classe des
I ell res) N° 3, 1909, p. 46': a Tout le monde sail ([lie Ton appelle homme lige

le vassal lie a son seigneur par des obligations particulierement etroites

et exclusives, a L'origine dn nioins, de tout sorment de fidelite a l'egard

d'nn tiers. »

D. Zeglin :« Der Homo Ligius » Leipziger historische Abhandlungen,
Heft XXXIX, bl. 32 ; « In den versehiedenen Abwandlungen, denen der
Begrifl ligius unterliegt, ist das hauptsachliche Gharakteristikum doeh
iniiiier deutlicli zii erkennen : ligisch is die Lehnsbindung, bei der der
Schwerpiinkl in der Treuverpllichtung liegt.

Zu diesen allgemeinen Charakter der ligesse treten einige Besondere
Merkmale hinzu : besondere Beebte des ligischen Herrn, besondere
Pfiicbten des lia-isches Mamies. »



— GO —

droit primordial, mom contractuel, I >i< *

1' mm droit naturel, ou ce

qui revienl an memo, mm droit de famille hereditaire. Le seig-

neur lige esl tout simplemenl Le seigneur nature] ; I'homme lige

comme le disenl certainea chansons de geste, c'esl a L'homme
lige naturel ». La ligece nous reporte a c«>t l «. situation primi-

tive dans Laquelle le lien familial esl le lion social essentiel.

On est Lige quand on fail partie de la familia d'un seigneur,

quand on appartienf a son patrimoine, quand on est nourri

dans sa mesnie, quand on releve de lui, moii cm vertu d'une

convention, mais en vertu d'un droit hereditaire.

Die ligischc l)and is er een waarbij de verplichting van

trouw op den voorgrond treedt, een band waardoor de per-

sooidijkc betrekkingen tusschen den man en den hecr toege-

haald worden. De homines ligii, naar de vertaling van

Boonen, zijn ware plichtmannen, cm men kan waarlijk geen

beter woord gebruiken om de betrekking die er bestond

tusschen de Sinte Peetersmannen — de manncn van de

meisnie — en den hertog van Brabant — den hecr van de

meisnie — af te schilderen.

Mogelijk kan de vraag hier gesteld worden Avaarom die

liitdrukking maar een enkele maal voorkomt ?

Afgezien van het feit dat er heel weinig handvesten tot ons

zijn overgekomen, kon er wel in de toenmalige omstandig-

heden een reden zijn geweest om den nieuwen aspiranten hun
vcrplichtiMg van trouw op eene specialc manicr voor te hou-

den. Het charter is gedagteekend <( anno a nativitate Domini

millesimo trecentesirno septuagesimo septimo, mensis decem-

bris die duodecima (n. s. dus 1378). Welnu den 14 September

van 137S werd door een charter voorgoed de twist besleclil

tusschen de geslachten onderling, en tusschen de geslachten en

de ambachten, uitspraak waarbij de privilegien der eersleM

eenen detiuitieven knak kregen. Stippen wij slechts het eerste

punt tot staving dezer meening aan : « in den iersten dat w y nu

ter tyt ende vortane alle jaren onse seven scepenen van Loven

maken en de settcn selen, dats te wetene viere van onsen

gocdcii lieden van den geslcchten van Lovene ende drie van

onsen goeden lieden van den guldbruderen ende van den

ambachten » (1). De sympathie van die der geslachten tegen-

(1) Stadsarchief van Leuven : charier litt. K. N° 5.
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over den hertog YVeneeslas van Behera, dien vreemdeling die

het vroeger voor de ambachten nog had opgenomen, zal door

deze daad niet gestegen zijn, en misschien oordeelde hij het

goed den sinte Peetersmannen te herinneren dat zij zijn plicht-

mannen, homines ligii, waren.

Deze admissiebrieven, waarvan wij er zoo jnist een aantal

ontieedden, hadden kracht heel Brabant door, en daarmee kon

men overal de voorrechten van de hoedanigheid opeischen.

Anthonis van Burgondie bevestigde znlks in een charter

van 11 Maart 1407. — Antwerpen had bez waren geopperd

tegen de voorrechten verbonden aan « schepenenbrieven, poor-

teryen van Brussel en Leuven en 't Sinte Peetermanschap van

Lenven » en meende dat deze stukken « niet sculdich en

waren voertganck te hebbene ochte gehouden te wordene

binnen den marcgraefscap van Ryen » ; waarop Anthonis

verklaarde « dat scepenen brieven, porterien onser steden van

Loeven ende van Brussel ende Sinte Peetersmanscap van der

selver onser stat van Loeven » zouden onderhouden worden

zooals vroeger geheel Brabant door, behalve in de vrye

steden (1).

Vermits de Ste Peetersmannen plichtmannen van den hertog

zijn, zoo zien wij ookde prinsen zichmetde rechtenendeinner-

lijke organisatie van het korps bemoeien. De Burgondiers met

hun centraliseerend stelsel, met hun vijandschap tegen alle

particularisme, liebben ook tegenover de Ste Peetersmannen

eenige maatregelen getroffen. Doch voorAvat de aanneming

betreft hebben zij toch heel weinig of zelfs geene verandering

aan de oude gebruiken toegebracht. Ziehier wat Philips de

Goede in 't jaar 1460 decreteerde :

« Item, declaire mon diet seigneur que doresenavant quant

aulcun se vouldra prouver estre homme de Sainct Piere, il sera

(1) Stadsarchief van Leuven. : charter lilt. A. N° 11. uitge

Geschiedcnis der stad Leuven van Boonen, bl. 307.
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tcnu de le monstrer, du moins par deux tesmoings hommes
de Sainct Piere el qui soyent gens dignes de foy, Lesquels

affirmeront par leur aerments qu'ils scavenl celuy (au prouflit

et avantaige duquel ilz deposent) estre yssu el descendu de

gens qui estalent de la dicte franchise ea rendanl justes el

raisonnables causes dc leurs depositions et declarant la genea-

logie et descendue telle qui doibve souffir par raisoD »... (1).

Wij stipten reeds hooger aan hoc Ste Peetersmannen-mes-

niers kortweg Ste Peetersmannen genoenid worden ; dat is in

deze verordening ecus te nicer het geval.

De twee benamingen « meisnier »> en « Ste Peetersman »

worden dan ook in sommige stukken om de beurt in dezelfde

beteekenis gebruikt.

Dit is het geval bij voorbeeld in het stuk geteekend : « Dit

synder bancken Rechten van Halsenberghe van Rode ende

van Leeuwe Sinte Peeters » (2).

Wij laten daaruit uittreksels volgen en stellen ze tegenover

de equivalente tekstea der gepubliceerde Costuymen der uit-

gavc (< Coutunies du j>ays et duche du Brabant. Quartier de

Inuxelles, II, p. 140, ss. »

Costuymen rechten van Dit synder bancken Rech-

Rode, Halsemberghe ende ten van Halsenberghe van

Leeuw (3). Rode ende van Leeuwe Sinte

Pieters.

X" 6. Die lanx-levende be- Bl. 392. ende waer daer een

houdt 't zynen lyve 'tgheleghe geleegter sonder sortietse day

sonde r fortresse, is hy messe- soude hy houden tot synen

nier-nian, een half bunder lyve, een balff bunder groot

(1) Zip het 15. S. P. fol. 12v. : uitgegeven in Geschiedenis van Leaven,

hi. 308 en 13. C. 11. H. t. IV, p. 217-218.

VI) Archieven der stad Brussel : stadhuis N" 1400.

Verzameling van wetten ende costuymen nil de xiv6, xve en xvie eeuw
vdiii' Brussel en omstreken. Dit manuscript werd samengesteld in 1566.

Het heeft 690 bladzijden papier met een systematische tafel, gerang-

schiki volgens de stof. Do oude omslag is verdwenen, ooh de bladz. 80

tot 103 ontbreken.

(3) Zi<- proces verbal <\<- la commission <l«'s anciennes l<>is, i. IV, p. 28.

Hi it/ duidt er, voor de overlegging dezer costuymen, de jaren 1546-1570

aan.

6
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groot, is by cossaete, een dach-

want.

N° 22. Soo waereen tochte-

naer oft cossaete storve, die

herhout ware, ende sonder

kindt storve, die voorkinderen

souden devlen tegen dat naer-

wyff haers vaders goeden, soo

sy te vorens hadden gedaen

van huers moeders weghen.

N° 23. Men ontdeylt gheen

messenier-lieden geen have,

ende mogen altyt haeren wille

daerniede doen sonder ie-

mandt te vraghen.

N° 30. ende waer die gheene

[een ?] messenier, oft verdeylt,

soudense haren wille daer-

niede moghen doen, sonder

iemandts wedersegghen.

N° 36. Xaer de doodt van

vader ende moeder behondt

die joncxte broeder 'tgheleghe

daer d'onders inne syn ghe-

storven, een dachwant groot

is [is't] een cossaete; is't een

messenierman, een half bun-

der groot...

waer by maysenieman, ende

en waere by egheen meuse-
nierman (sic) een dachwant
groot.

Bl. 398. Item een tochtere

die cossate es ende herhoiiwet

ende sonder kindt sterft die

voer kinderen selen devlen

teghens dat naewyff, van
liners vaders doot, gelyck sy

voer gedeylt hadden van

hnerer moeder doet.

Maer Sinte Peeterslieden en

ontdeylt men niet van haven,

sy moeghen daer meer altoos

hueren wille doen sonder ie-

mandt te vragene.

Bl. 400. ende een Sinte

Peetersman mach oyck zyne

have gheven wyen hy wilt

sonder yemandt te vragen.

Bl. 402. In den iersten soe

beboudt der jonxte 'tghelee-

ghen daar vader en moeder
inne sterven, een dagwant
groot eest een cossaet, eest

een Sinte Peeterman een half

buender groet.

Bl. 408. Item waer man oft

wyf zyn kindt vuyt synder

plicht wilt doen, sy moeghent

wel doen metten rechte, alsoe

als mannen oft scepen wysen
selen es by man oft hoert hy

sheeren meysenieden soe sal

men manen by trouwen, ende

by eeren bulden, ende es hy
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scepenen soe sal men manen
op synen eedt (1).

De eenvoudige vergelijking der twee lezingen <-n tiel onder-

zoek van het sink zelf in N° L400 van hel stadsarchief van

Brussel opgeteekend, toonen ten klaarste aan dal in 't dis-

trict van Alsenbergh, Rode, Leeuw Sinte Pieter, (\i> meisniers

van don hertog van Brabant, de Ste Peetersmannen waren.

Onloochenbaar staat zulka vast, daar bewezen is dat de

meisniers van Rode, Alsembergh, en Leenw hun qualiteil

moeten bewijzen voor Sinte Peetersmannen van Leuven.

Les coutumes dn duche Brabant, 1. c. bl. 152 hebben vol-

genden tekst desaangaande « Waermen iemant ontkent syn

» messenierschap, dien die (dien is 't) rechte schuldich dat te

» setten als om die te bethoonen voor Sinte Peetersmannen

» van Lovcn ende s'hertogen van Brabant, etc. » Deze ge-

brekkige en onvolledige tekst — de « etc. » staat er werke-

lijk (2) ! — zet ons aan om hot heele paragraaf, getrokken uit

N° 1400 van het Brnsselsch stadsarchief, bier mede te deelen
;

zooveel te meer dat wij er enkele bijzonderheden nopens de

aanneming in aantreffen.

« Item waermen eenen persoen ontkinnen wilt syn meyse-

niescap, dyen es den rechtere schnldich dach te settenen om
die te bethoonene voer Sinte Peetersmannen van Loevene,

ende tshertoghen van Brabant vrye meysenierscap toebe-

lioirende. Ende als dien dach compt, ende die rechtere maent

hoe die persoen syn meyseniescap thoonen sal, soe sal men
wysen dat die persoen sal leggen handt op heylighen ende

zAveeren dat by es Sinte Peetersman van Loeven, ende tot des

hertoghen vryer maysenieden van Brabandt behoirt, alsoe

hnlpe hem God ende der heylighen. Ende daarnae selen corn-

men sy twee te synder hulpcn die Sinte Peetersmannen van

Loeven selen zyn, ende tshertogen vryer jneysenieden van

Brabant behoiren, ende vnit eender oryen common, ende

selen leggen handst op heylighen ende zweeren dat die eedt

(1) Dezelfdo tekst vinden wij terug in N°1412 stadsarchief Brussel.

Dit is 't Hummer van con vlaamsch manuscript in-8°, op papier, uit het

begin der xvi e ecinv, in perkament ingebonden en behelzende 37 tol.

(2) De vertaling is oatuurlijk even ongelnkkig en onvolledig.
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die die persoen aldear gedaen heeft ende noemende met name
ende met toename es goet ende waer oft gerechtich dwelck

hem gewyst es te seggene van beyden, alsoe hulpe God ende

die hcylighe. Ende eest datse dat die partye en calengiert dat

die Sinte Peetersmannen nyet en syn, ende men liner meysenie

kint soe heeft die voers. persoen wel hethoent. Ende werdden
sy gecalengiert dat sy Sinte Peetersmannen nyet en syn, soe

sal men wysen dat elck van hen tween sullen hebben tot

hueren hulpen hen tween, ende die een die daar was gecalen-

giert sal zweeren dat hy es Sinte Peetersman van Loeven ende

shertogen van Brabant vryer meysenieden toebehoirt, alsoe

helpen hem God ende der heylighen.

Daernae selen sy twee hem ter hulpe commen, ende zwee-

ren opte heylighen dat die eedt es goet, ende waer ende

gerichtich, die de persoen daer gedaen heeft ende noemen met
namen ende toenamen alsoe helpe hem God ende die heyli-

ghen.

Ende daernae sal die andere die oyck gecalengiert waer

ende syn hulpe sweeren gelyck syne geselle, ende syne hul-

peren voer hebben gedaen, ende altoes met maningen ende

met wysdomme, ende die hulpe ende mach nyet meer calen-

gieren, ende dan sal men wysen, dat die ierste man wel

volthoent heeft syne meyseniescap met commen gethuyghe oft

te rechte ; ende soe wie syn meyssenierscap aldus thoent

eyscht hy hieraff letteren oft brieven hy es die sculdich te heb-

ben ende op synen cost. Ende die brieven sal besegelen die

rechtere ende vier van Sinte Peetersmannen oft meer van dien,

die dat vonnisse hulpen wysen, ende ghy suit weten waer een

man heeft letteren, dat hy syn meysenierscap aldus gethoent

heeft dat die letteren altoes synen thoen selen syn, ende syns

wettichs oirs, dat van synen lyve commen es ende commen
sal waer dat sys te doene sullen hebben, bynnen den cryte

van Brabant ».

De meisnier van Alsembergh, Rode en Leeuw Ste Pieter

zweert ten heiligen, dat hij is een Sinte Peetersman van

Leuven en met hem komen twee getuigen « uit eender oryen »,

mannen zijner eigene familie, die 't zelfde moeten zweren.

Doch gebeurt net dat men 't meisnierschap van die twee

getuigen zonde loochenen, dan Avorden ook voor elk van hen
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twee nieuwc « hulperen n bij geroepen ; en deze zullen op
liiiiiiicii eed voor de waarheid instaan voor ;il hetgene de ge-

wTaakten hebben verklaard ; verdergaal de aanneming haren
gewonen gang. Ook wordl den meisnier <>p zijn koste nen
brief overhandigd die voortaan voor hem en zijn wettige

nakomelingen een authentiek bewijs van zijnen stand zal

zijn (1).

* *

De meisniers van den hertog, zelfs dan wanneer deze ze

« in feodum » aan anderen lieeft afgestaan, zijn Ste Peeters-

mannen van Leuven.

Dit is nu het geval niet met de meisniers van de heeren van

Grimbergen. Toen aan Hendrik hertog van Limburg <mi Lothe-

ringen, bij den wille van keizer Hendrik, het « ducatus

Lotharingiae » ontnomen werd, en de graaf van Leuven Clod-

fried met den Baard, ten jare 1106 zijne plaats innam,

alsdan ondervond Godfried dat de heeren van Grimbergen een

gansch zelfstandige positie in het graafschap Brabant hadden
ingenomen. Op zijn verzoek kwamen de heer van Home, de

heeren van Gaesbeek en Angya hnldc en trouw aan nun
nieuwen suzerein zweren ; maar toen Arnoldus van Grim-

bergen ontboden werd, liet hij weten dat hij niet zon ver-

schijnen « attento quod predictam terrain suani a nnllo leneret

in fendnm praeterquam a Deo ». Hij zon dan ook geen

« homagium » bewijzen ; zijn vborouders hadden het immers
ook nooit gedaan : « ipse et predecesores domini Grymber-

genses de sua terra, a centum annis citra, ducibus Brabancie

numquam homagium fecissent; pretendens quod per centum

annorum spacium jus, quod duces Brabancie ad dictam terram

pretendunt habere, legitima prescriptione fnit sublatum »>.

Hij kon zich die overmoedige fcaal wel veroorloven ; hij

(1) Aan den rami dor pagina staaf eene oota, door een andere hand
er bijgevoegd en waarvan 't begin zoo luidt : a Bethoon van Meysse-

nyeman moet gebeure mel I wee vrye meyssenyemanslueden onder eedt,

met redene en kennisse, liggende "I* beyde hun knie. » Dil is wellichi

te verklaren door dezen regel : « la forme de L'hommage lige est toujours

La recommandation mains jointes «•! a genoux » zie Flach, <>. c., p. 527,

note 5.
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beschikte over een stevige versterking, over uitgebreide do-

me! nen, en over een flinke krijgsmacht : « multi strenui mili-

tes, ct valentes scutiferi et nobiles sni vassali et homines

feudales : confidebat etiam in suorum proximorum et consan-

guineorum assistentia in tempore necessitatis » (1). AVij heb-

ben hier dus de familia van Arnoldus, en ook de wijdvertakte

familia, die zich tot niet bloedverwanten nitstrekte : de meisnie

der heeren van Grimbergen.

En al hebben de heeren van Grimbergen het onderspit

moeten delven, al hebben hunne nakomelingen de erfelijke

goederen dan ook in leen nit de honden der hertogen moeten

ontvangen (2), him tronwe lijfwacht, hunne meisnie bleef be-

staan naast de meisnie van den graaf.

AVorden er in het charter van 1297 tusschen den hertog en

de heeren van Grimbergen maatregelen getroffen waarbij de

rechtspleging tegenover 'shertogen meisnielieden wordt vast-

gesteld, dan laat men onmiddelijk er op volgen « ende dese

ghelike hebben der heren liede van Grimberghen jeghen den

hertoghe die in sinen lande gheseten syn » (3).

Een eeuw en half nadien wordt er in een omstandig stuk

over de beide meisniers gehandeld. « Philips byder gracien

Gods hertoge van Bourgoenje », bizonderlijk « oic omdat enige

hebben gehouden dat in den thoene van denghenen die huere

meysenyede hebben plegen te bethoene vast abusen syn geval-

len ene wile tyts herwerts in donckernissen heeft gestaen hoe

men 't recht van de voers. meysenyeden sculdich es te houden

sonder quetsie oft prejudicie van der heerlicheit des hertogen

oft oic der voirs. heren », Philips, zeggen wij, heeft op den

8 April 1456, de betwiste punten in 't klaar getrokken. Hier

zien wij dan klaar uitschijnen de tegenstelling tusschen de

Ste Peetersmannen of meisniers van den hertog van Brabant,

en de meisniers van de heeren van Grimbergen, al kan men
dan ook vaststellen dat de laatste naar het patroon der eersten

gevormd zijn geworden (4).

(1) Ue Dynter : Ghronicon, 1. IV, cap. XLIV, (uitgave de Ram II, bl. 97

on vlg.)«

(2) Ibid. G. XLV en XLVI (bl. 103-104).

(3) Zie in de bijlagen het bedoeld charter.

(4) Cartulaires et manuscrits, N° 5, fob 56 sq.
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Dc meisniers van beider zijde zullen onderling niet nicer

uitgeleverd worden tenzij voor zaken « tier mede sy lyl oft Lei

mochten hebben verbuert », ten minste « so vent' sy voirmaels

huere meysenyede bethoonl hebben » ; maar voor « euvele

saken van schatschouwe, gebuerlichen rechten, geloeften ende

anders » zullen /.ij ten rechte staan « ter plaetsen waer sy

geseten syn ». Ook is verboden van heer te verwisselen « Item

boo wie in voerleden tide hem gedragen heeft oft voertaen

draegen sal totter meysenyede van eenigen van den voirs.

heeren, het sy van den hertoghe oft van den lieren van Grym-

berghen die sal sine levedage Lang moeten bliven aen die

syde die yersl hy gecoren heeft ». Vlucht een nieisnier van

d'eene partij naar d'andere, om aan boeten te ontsnappen, dan

zal de officier van den heer waartoe de plichtige vlnchtte,

dezen persoon moeten vangen en hem verplichten de sclmld

te voldoen. De boeten gaan dan naar den eigen heer, op

wiens terrein 't feit gebeurd is ; een vierde nochtans zal er

van ternggehonden worden ten voordeele van den anderen

heer tot schadeloosstelling voor de gedane moeite.

« Broeken ende verboerten so verre dat es van live of van

lede volghen elken heere van sinen meysenyede laden, by

alzoe dat die meysenyede behoerlic worde gkethoont. Mair

van penninekbroeken sal male beteren onder den heere daer

't fey t is geschiet ».

Eindelijk zoo een nieisnier door de andere partij « van live

of lede worde gevangen », om te voorkomen dat men hem
zonder de tusschenkomst van de eigen partij ontsla, wordt er

bepaald dat men den « gevangen sal moeten honden ende ver-

waeren sonder ontslaen drie dagen lanck ».

Al wat mi de opnemingsvoorwaarden en geplogendheden

in bet korps der meisniers aangaat, wordt door beide kampen

eenvormig opgegeven.

« Item soe wie van nn voertaen onder den hertoghe oft

onder die voirscr. heren sinen meysenyede sal willen tlioenen

die sal moeten comen aen den officier ende eene voile banck

van scepenen van den heere dies meysenyede man hy meyndl

te wesen oft viere van hen (1) ende brengen met hem twee

(1) Hot getal vier iserbij ten wille der meisniers-Ste Peeteremannen,

daai waar hei betoon voor i Sinte Peetersmannen g^beurde.



— 78 —

andere desselfs heeren meysenyedeluede van sinen geslechte.

Die welke van huere meysenyeden behoerlic selen moeten

doen blycken. Welke officier derop versocht synde sal nianen

die selve scepenen hoe dieghene die also syne meysenyede

begheert te thoenen dat sculdich sal wesen te doen. "Welke

scepenen dan wysen selen voir een vonnisse dat hy sal leggen

sine rechte hand op die heyligen ende sweeren op die verduem-

nisse van zynre zielen dat hy is dies heren vry geboeren

nieysenyedeman ende van wettigen bedde ende dat daerna

die voers. twee andere meysenyedelude elc bisunder desgelycs

sweeren selen dat hy is van hueren geslechte dies heren vry-

geboren nieysenyedeman en van wettigen bedde. Ende die

eeden also gedaen ende volcomen synde selen die officier ende

die scepenen den ghenen die also syne meysenyede hadde be-

thoont daer afgeven huere oepenen besegelde brieven in die

welke die voirs. manieren van thoen, mitgaders den name van

den persoen selen syn verclairt daermede hy voirdan sal ge-

houden worden voer nieysenyedeman van dien heren sonder

eenigen vorderen thoen daer af te dorven doen. Van welken

vors. thoenisse ende den brieve daer af die officier sal hebben

t wee oude grote die zeven scepenen elc enen ouden grote ende

die clerc die den brief sal maken voer sinen arbeyt ende stoffe

twee oude grote. Item so wanneer voerdaen gebueren sal enige

meysenyede te dorven bethoenen van enigen meysenyedeman
die gevangen were onder enigen anderen here om verbuerte

van live of van lede so selen comen vier (1) meysenyedelude

dies heren van den geslechte dies gevangene die welke van

huere meysenyede selen moeten behoirlic doen blycken voir

den officier en voile banck van scepenen desselfs heren oft ten

minsten van viere van den selven scepenen oic tegenwoirdig

(1) Wij zien dat er te Grimbergen 4 getuigen opgeroepen zijn in geval
't meisnierschap van eon gevangene moet bcwezen worden. Te Leuven
volstond net met twee. Zie Thoon, fol. 72r.

Later schijnt men in andere plaatsen van Brabant voor onderba\ ig

geval ook 4 getuigen te eisehen : in bet vroeger bebandelde stuk N° 1400

van 't Brusselseb stadsarebief, vinden wij aangaande bet betoon ook een
nota : a Maer in sake daer criem hangi ende bisunder als een meysseman
in banden van yser is soe moet bet betboon geschieden met vier suffi-

ciente meyssemanlieden. Ita depositum, 7 November 1560 voor 't laetbof

van den heer Roelant Longen tot Sinte LTrix Gapelle.»
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synde den ollicier van den heoro daer onder die selve meyse-

ayedeman gevangen sal wesen oft den ghenen dien hy des sal

hebben gelast also verre alst hoen gelieft daer by te comen

ofte seynden. Ende aldan sal die voire, ofiicierdes heerendies

meysenyedeman gevangen sal syn die scepenen manen hoe

die voirs. vier meysenyedelude des voire, gevangen meyse-

niede selen thoenen tot welker manissen die scepenen selen

wysen daf si selen leggen hnere rechte handen op die heilighen

ende sweeren elc bysunder by den verduemenissen van boeren

zielen dat die gevangen is van henren geslechte dies heren

vrygeboeren meysenyedeman, ende van wettigen bedde. Ende

die eeden also gedaen ende volcomen synde selen daeraf wcr-

den geixiaect openen besegelde brieven als hoven daermede

die selve gevangene voertaen sal thoenen sine meysenyede.

Ende van dien thoen selen die officier scepenen ende clerc

hebben voer hoeren loen index* manieren hoven bescreven » (1).

De meisniere van Grimbergen hadden ook him vrijheden en

die vrijheden zijn pereoonlijk zoodat zij er van genieten waar-

heen zij zich ook begeven.

Zoo hebben wij een akte van 14 April 1499 (n. s. 1500)

waarin aangeteekend staat hoe zij vrij zijn van tol heel Brabant

door, hoe zij ontslagen zijix van karweien ook dan als zij op

eene andere heerlijkheid hixxx woonst gaan vestigen. « Een

groote menicbte van volke ineyssenyelixde der hex*en van

Grymberghen in divereen plaetsen geseten », verklaren en

bevestigen dat zij overal in Brabant Avaar zij gaan tolvrij

zijn op het toonen van linn meisnierebrief. Enkele bizondere

gevallen worden er dan ook aangehaald. Daarbij « een groote

menichte vuyten lande van Gaesbeke meyssenyelnde die met

getale nict getelt en waren hebben alle gemeinlic gehouden

ende geaffirmeert by hueren cede dat zij te Brussel gheenen

toll en geven. Deselve geheele schaere die te Grymberghen

waren vuyten lande van Gaesbeke hebben alle oic eendreeh-

telyc by hueren eedt geaflftrmeert dat sy als meyssenyelude

der heeren van Grymberghen vry syn van coirweyen aenden

heerc van Gaesbeke ende van alTlive » (2).

(1) Zie in de bijla^en twee bewijsslukken van Grimbergscb meisnier-

schap.

(2) Chainljre des comptes, N° 8, fol. 357r.
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De meisniers van Grimbergen ook, zijn sinds onheuglijke

tijden ontslagen van de doode hand. Dat wordt ten stelligste

bewezen door de volgende verklaring :

« Alle denghene die dese letteren van testificatien sullen sien

oft hooren lesen, wij scepenen der banck van Grymbergen

saluyt doen te wetene ende certificeren een yegelych van de

gerechtighe waarheit mits desen, dat wy houden voer notoir,

dat die nieyssenyeman naede doot van syne huysvrouwe ende

also nae tscheyden van den bedde naevolgejule die ouden

hercomen privilegie ende usancie van ouden tyden geobser-

veert alomme in 13rabant bevryet teghen des heere den besten

pant, ende tot dyen behoudt have schult ende wederschult niet

tegenstaende die langstlevende syn meyssenieschap bethoont

nae die doodt van iersten afflyvighe... 18 dag der maent van

Augustus anno 1567 » (1).

Doch de meisniers van Grimbergen blijvcn de plichtmannen

van de heeren van Grimbergen ; als bun eigensehap van

meisnier betwist wordt, dan zullen zij hunnen toevlueht niet

nemen tot de Ste Peetersmannen van Leuven, maar tot de

heeren van Grimbergen en tot hunne ofticieren en schepenen
;

en moeten zij te recht staan dan ook zal het wellicht zijn voor

een eigen gereeht, maar voor een gerecht dat gansch in de

handen ligt der heeren van Grimbergen.

Wij besluiten dat de beide meisnierskorpsen wel dezelfde

kentrekken hebben, doch dat de Grimberger-meisniers goed

van de Ste Peetersmannen van Leuven moeten onderscheiden

worden.

In de ordonnantie van hertog Philips van Burgondie lazen

wij zooeven « van welken vors. thoenisse ende den brieven

daeraf die officier sal hebben twee oude grote die zeven

scepenen elc eenen ouden grote ende die clerc die den brief

sal maken voer sinen arbeyt ende stoffe twee oude grote ».

Dit eereloon der beambten vinden wij later ook opgegeven

door de getuigen opgeroepen tijdens de informatie van 1516.

Zoo getuigt bijv. Hendrick Vaeshont, « die selver brieven ge-

(1) Archief van Brussel stadhuis : N° 1400, bl. 666.
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Bchreven heeft », dat « Sinte Peetersmannen voor d'inschryveD

voir synen ontfanck betaelen XX rinsgulden ende den meyere

cinli' Sinte Peetersmannen metteii secretaris daer over staende

twee en veertig stuivers »> (1). Misschien werd dai eereloon in

naliua betaald, waul Gerardus de Thimo secretaris op het

staclhuis zegt h cade voor den wyn van den myere met ten

anderen manneo ende secretaris daerover staende metten

brieven tsaemen XLII stuyvers » (2).

Dit voor zoover het de beambten aangaat, maar ook de

hertog had er zijn profijt bij. Daarover zijn het de Sinte Pee-

tersmannen van Leaven, opgeroepen in het onderzoek van

15 10, dan ook eens.

Ant bonis Absolons zegt (( voor welcke inscriptie hy rnoet

betaelen voor onsen genedigen heere XX rinsgulden, 't stuck

tot twintig stuivers » (3).

Lambrecht Joirdens : « de meyere van Lovene lot proffytte

van onsen genedigen heere van elcken van Sinte Peeters-

mannen buyten Loven behoirt te ontfangen ende ontfanght

XX rinsgulden, 't stuck tot twintig stuivers » (4).

Jan van Attaert : « daer voer hy betaelen moedt tot behoeil

van den hertoge van Brabant XX rings. » (5).

Meester Stas van der Hoeven, secretaris van der stadl van

Lovene : « heeft altyt gesien ende geweten dat de meyers van

Loven ten tyde zynde de voorsch. twintig rinsgnldens van

elcken Sinte Peetersman ontfangen hebben, buyten der stadt

(1) Zie Thoon, fol. 3v ; zie ook ibid. 17r. en fol. 60 r. ; fol. 72v. Wij
zion in een der aannemingsboeken van lateren datum (N° 435 stads-

archief, stadhuis Leaven) dat, naast den tekst der opname, de rekening

der onkoslcn is opgemaakl ; b. v. aan den rand der opname van Will, in

Verstrepen gedaan op '22 Juni i0(d staat geschreven :

« Solvit pro doininis et seer.

elck peeternian . . . VIII s.

en den seer VIII s II Rg.
den lieutenant . . . XXXII st.

den boden VIII st.

den hertog competil . XX 11^-.

daaroppe gereed bet. X. rg. die reste te bethaelen in de maende. Solv.

pro litteris III rynsg. »

(2) Thoon fol. 29r.

(3) Thoon, fol. 7v.

(4) Ibidem, llr.

(5) Ibidem, fol. 17r.
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van Loven geseten ; heeft oyck anders hooren segghen dat men
altyt van ouden tyden dat alsoe gcnseert ende onderhouden

heeft, maer Sinte Peetersmannen van binnen der stadt geseten

als die voofs. privilegie gebruycken willen, die en betaelen

den hertoge van Brabant nyet voor syn recht )> (1).

Jan van Yssche : « ende sy bnyten de stede van Loven

woonachtich syn, soo moeten sy terstont betaelen twintig

rinsgnldens » (2).

Henrick van Raveschot : « aan ons heere de Coninck als

hertoge van Brabant... eenygelyck betaelen moet twintig

rinsg. » (3).

Meester Peeler van Tliienen doctoer in bijde rechten, ende

lesende ordinarie in jure canonico : « de hertoge van Brabant

van elcken Sinte Peetersman heeft... soo verre hy bnyten de

stadt van Loven geseten is daer aff twintig rinsg. tot synen

pronltyte » (4).

Jan van Bouehont, deken van de drapperijen : « ende moet

alsdan betaelen voor 't recht van Sinte Peetersmanschappe ten

proffyte van den hertoge van Brabant twintig pond arthois,

ende noch daerboven voor 't recht den mannen... twee en

veertig stnyvers, soe dat de stadt daeraff egeen proffyte en

heeft, behondelyck dat die binnen Loeven geboiren syn al

woondense oyck buyten Loeven nyet en betalen als sy hen

bethoen doen » (5).

Meester Arndt van der Halver Mylen in 't geval dat men
voor een gevangenen komt betoonen : « ende moet alsdan be-

taelen ende betaelt ten proffytte van den hertoge van Brabant

voor syn rechte, het en waere dat hy binnen Loeven geboiren

waere twintig pont arthois » (6).

En zoo spreken al de getuigenissen ; alleen volgens Cornells

Roeloffs schijnt er een onderscheid te bestaan, dat hij niet

v\
reet te verklaren : « voor 't recht van den hertoge XVIII of

XX rinsgulden » (7).

(1) Thoon : fol. 122 v., 23r. Zie ook verklaring van G. de Thimo, fol. 29r.

(2) Ibidem, 33v.

(3) Ibidem, fol. 42v.

(4) Ibidem, fol. 45v.

(5) Ibidem, fol. 60r.

(6) Ibidem, fol. 72v.

(7) Ibidem, fol. 116r. Wij zien dat verschil later nogmaals voorkomen :
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Dit geld wordt door den meier ontvangeD (1), anderen kun-

nen hem daarbij behulpzaam zijn (2) maar liij zal daarover de

rekening aan den hertog raoeten indienen (3).

Wij hebben hel tijdstipniet kunnen vaststellen waaropmen
begon zulke som te eischen van de buiten-meisniers Ste Pee-

tersmannen; want nit al de verklaringen hooger aangehaald,

I ft men moeten besluiten dat de Sinte Peetersmannen nit

Leuvensche familien gesproten van deze taks ontslagen

waren.

Maar het is zeker dat zulks gebeurde met de voile goed-

keuring van den stadsraad sedert het begin der xve eeuw.

« Item es overdragen in de stat Raede met vollen ghevolge

alse van Sente Petersmanscape dat soe wie voertaen 't recht

van Sente Petersmanscape bethoenen wilt dat hi daer af gheven

sal den meyer van Loven tot myns ghenedichs heren behoef

zoo bijvoorbeeld in « Officic boeck heeren Peeters de Quaderebbe, ridder,

van zynder officien ende meyerien, der stadt van Lorncue regimente van
elfften dach van ineye anno XV hondert ende sesenvyftich. » N° 400 van
het Leuvensch stadsarchief.

Over 't algemeen betaalt men 20 rinsguldens, zie bijvoorbeeld, fol.

XXVIv., XXVIIIr., XLVr., XLVv.
Nochtans vonden wij daarin hoe drie verschillende personen slechts

18 ringsgulden betaalden.

Fol. Vllr. :

a Gielis Yerstraeten heft verheven die vryheyt van Sinte Peetermans-
schap nae deser stadt recht alst blyckt inde middel camera op den XXV"
dach van septembri anno LVI ende dat voer de somnie van XVIII rinsg.

eens ; daeraff hy betaelt heft op rekeningen ses rinsg. ende sesrinsgul-
den te kersmesse ; ende dandere ses te paeschen naestcomende, vz.

alhier te boecke, ayettegenstaande de graeve ende oudt rechte XXrings.
Fol. IXr.

« Jan van Haegt ende Gumaer van Haegt zyn bruedere wonende tot

Murckhooven hebben verheven <li< j vryheyt van Sinte Peetersmanscap
ende daervore geloeft te betaelen ses endertich rinsgulden de heelichl

te Sint Jansmesse endo dandere heelichl te half Oyst, vz. alhier (XVIII

febr. 56).

(1) Thoon : passim.

(2) Thoon : fol. 51v. Peter van de Zande priester « daervoere hy betaall

XX ponl arthois, welcke penningea hy deponent somptyts heeft helpen

ontfangen ende dien den meyere overgelevert... ; <>ok fol. 17\.

(3) Thoon : fol. 48r. : « ende zyn reeckeninge daeraff den Goninck doen

moet ». Zi<' <'(>k ibid. f«>l. 1 1S\ . << daer all de meyere den ontfanck heeft,

ende doet daeraff syn reeckeninge in de camere van reeckeninge tot

Brussel.

»



— 84 —

van Brabant een lb. onde groete van XX rinschgulden » anno

Xiiiic VIII (1).

Deze taks bracht den hertog in het begin der xvi e eenw jaar-

lijks van 4 tot 500 rijnsguldens op; deze verklaring werd door

verschillende opgeroepenen der « informatie » afgelegd (2); dat

zou dus telken jare het betoon van een twintigtal Ste Peeters-

mannen nitmaken, — hetgeen klopt met het getuigenis van

Jan Attaert « procureur op der stadthnis dat hy selve somptyts

op een jaar den raeyere aanbracht heeft XXV-XX Sinte Peeters-

mannen oft daer omtrent » (3).

Een der allerlaatste vragen der informatie (nos
75, 76, 77,

werden in groep gesteld) moet betrekking hebben op de

formnle van het betoon : waarschijnlijk luidde zij volgen-

derwijze : « weet getuige of de woorden ad liberam familiam

ducis pertinere werkelyk in het bewys van de Sinte Peeters-

mans-qualiteit opgenomen waren ? »

Op deze vraag bleven de meesten het antwoord schnldig.

Bit kan men eenigszins begrijpen ; vooreerst is het uitgemaakt

dat niet al die opgeroepenen Sinte Peetersmannen waren ;

mogelijk hadden zij nooit znlken brief gezien. En hoeveel

onder de Sinte Peetersmannen konden het latijn lezen ? En van

degenen die latijn lazen, hadden wellicht slechts enkelen hnn

brieven overlezen. Hooren wij wat Meester Staes van der

Hoeven getuigt :

« Seegt dat hy wel weet dat gemeynelyck ende nae gemeyne

stiele in de bethoenbrieven van eenigen Sinte Peetersman

geinsereert wordden dese wordden et ipse dicitnr ad liberam

familiam dncis pertinere, hoe wel nochtans hy die brieven

niet gesien en heeft soe verre hem voerstaet, nyet alsoe seec-

kerlyck weten te deponeeren oft syn brieven de voorschreven

worden in houden maer gedraecht hem des totten selven

brieven » (4).

(1) Stadsarcbief van Leuven : stadhuis, Ordonnatieboek Q (N° 228)

fol. 22v.

(2) Zie Thoon : fol. 3r., fol. lir., 22v., 60r., 73r.

(3) Thoon, fol. 17v.

(4) Thoon, fol 79r.
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Doch zij die met de brieven rechtstreeks iets uit te staan

hadden, bevestigen hot feit, zooals de voorspreeker (lines

Vaeshont :

« Weet wel dat die brieven van dor inscription van eenige

Sinte Peetersman daer hy veerKg ende daerenboven in zyne

leven gemaeckt heeft inhouden onder dandere dese naervol-

gende worden quod ipse dicitur ad familiam domini ducis

Brabantiae pertinere » (1).

Hearicus Vaeshont :

« weet oyck wel dat die brieven diemen Sinte Peetersmannen

levert viu\e verleent onder dandere inhouden dese worden

genoch in substan. qnod ipse dicitur ad liberam familiam do-

mini ducis pertinere » (2).

Gerardus de Thimo, secretaris der stat bevestigt :

(( ende houden die brieven van der inscriptie inne, dyer hy

deponent vele ende diversche selve gemaeckt heeft, dese

worden naervolgende in forma quod ipse dicitur ad liberam

familiam dni ducis Brabantiae pertinere (3) »*.

Enkelen als zij over de manier van betoonen zullen spreken

en de voorwaarden van de Sinte Peetersmanschap zullen

opsommen, eischen dat de aspirant zal zijn : <( geboeren van

hunne bloede (i. e. van Sinte Peetersmannen) van wettigen

bedde binnen Brabant geboren, ende vry meisseniersmannen

der hertoge van Brabant ». Maar het getal van deze getuigen

is klein, wij vonden er slechts drie : Meester Aert van

der Halven Mylen (4), Meester Bartholemeus de Ruyssche,

secretaris van der stadt (5), Goevaert van den Berge Sinte

Peetersman, casteleyn myns heeren van Bergen op slot tot

Wbuwe (0). Dat alles schijnt aan te wijzen dat stilaan de

meisnier heel en al in de Sinte Peetersman opging ; dat de

conditio van Sinte Peetersman-meisnier van den graaf eenvou-

dig weg mot den term « Ste Peetersmanschap » zal aangeduid

worden.

(1) Thoon, fol. 91v.

(2) Ibidem, fol. 160r,

(3) tbidem, fol. I56r,

(4) Ibidem, fol. 72r.

(5) Ibidem, fol. 67r.

(6) Ibidem, fol. 82v.
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Straks zal, voor de ingezetenen van Leuven, de gedachte aan

't meisnierschap heelemaal verdwijnen. Reeds in 't midden

dor xvie eeuw vatten de Sinte Peetersniannen den zin van

« familia » niet meer ; de « familia » waartoe zij volgens hnn

brieven behooren, is niet langer de « meisnie » maar wel de

engere gemeenschap waartoe alleen behooren de machtige

feodale leenheeren, de groote ministeriales, de beste vertron-

welingen ; zij stappen van 's hertogen hnisgezin (1) in het

korps <( der lieven ridderen mannen ende raetgever » in de

familia der « fideles domini dncis » (2) in de « curia fide-

lium » (3).

Dit zal voorzeker voor enkelen wel gebeurd zijn : zoo lezen

wij in het schepeiienrcgister van 1479 in eene akte van 21 De-

cember : (( H. Lodewyck Pynnock, ridder heer tot Velpen,

raid aide kamerlinck ons gened. heere ». Doch met welke

reden op het geheele korps der sinte Peetersmannnen over-

dragen wat aan enkelen onder hen om bizondere redenen

vergnnd was geworden ?

De sinte Peetersniannen bniten Leuven, nit niet-Leuvenaars

gewonnen en geboren, zijn en blijven meisniers. De Sinte

Peetersniannen uit Leuvenaars gewonnen en geboren, noe-

men zich zelf Sinte Peetersniannen uit de geslachten « insig-

nium virorum seu hominum Sti Petri oppidi Lovaniensis

familia » (4) en uit de beschrijving die wij bier laten volgen

(1) Het kwijtschrift dat Lodewyk van Velthem, volgens zijn zegel

schepen van Leuven, gaf aan den rentmeester van Wenceslas na den
slag van Basweiler, draagt langs den buitenkant dit opschrift « sber-

togen huisgezin ».

Ue kwijtsehriften g-even van onder in den linker hoek, en ook op den
rug, de naam van den aanvoerder waaronder de bende diende : bijvoor-

beeld, Godenarts, De Rike, Wilre, Rotselaer, etc. Deze vier voerden
bevel over de meisniersmannen van Leuven.
Op andere getuigsehriften staat op baide plaatsen : « 's bertogen

beede » of « 'sbertogen bede ». Dat woord schijnt bier de meisnie te

beteekenen, want op N° 1084 kwijschrift van Goesen Mulaert staat

langs de keerzijde « myns here bede » en binnenwaarts « onder nivns

heeren buisliede ».

(2) Zie Molanus bl. 1253 en Miraeus-Foppens, t. I, bl. 217, bl. 218, bl.

287 (de familia, consHIarii)*

(3) Miraeus-Foppens, t. I, 1)1. 175.

(1) Boeek van St Peetersmannen : fol. 51v. 55r. copie van den i ulij-

vingsbrief van Godfried Hermeys.
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kan men zieii dat zij hun oorspronkelijke gepriviligieerde

conditio to hoog aansloegen. « Qui quidem homines sancti

petri ab immemoriali tempore el mollis retro seculis ob singu-

lares dotes et virttrtes ac servitiorum et meritorum domino
duci Brabantiae prestitorum intuitu, praeter multa ab eodem
domino duce in perpetuam rei memoriam eis concessa privi-

legia, hac quoque gaudent honoris et dignitatis prerogativa,

nt quocumque locorum constituti, [psius domini ducis bra-

bantiae sint veri continui et perpetui familiares ac ad liberam

ejusdem domini ducis familiam pertinere reputentur et esti-

mentur. » (1)

Zij stellen op denzelfden root en degenen die tot de familia

ducis behoordon zooals zij en de vertrouwensmannen uit de

dagelijksche omgeving van den hertog, — volkomen onder-

scheiden van het korps der Ste Peetersmannen. Dcze geleide-

lijke overgang in een tijd, toen de tak der bloedigen hertogen

van Brabant lot een afgelegen verleden behoorde, kon gebeu-

ren ; en hij gebeurde, daar het te bereiken resultaat de ijdel-

heid der Sinte Peetersmannen streelde.

Xa eerst de qualiteit van vrijgewijde en daarna die van
meisnier onderzocht te hebben, moeten wij thans nagaan hoe

op den zelfden persoon van den Sinte Peetersnian van Leuven
beide hoedanighedcn, verschillend van oorsprong en van

aard, samengetrokken worden.

De verklaring daarvan ligt in het feit dat de graven van
Leuven, en de hertogen van Brabant de oppervoogdij (haute

avouerie) over de collegiate kerk van Ste Pieter te Leuven
uitoefenden.

Hebben wij geene oorkonde waarin de stichter der Ste Pie-

terskerk, Lambrecht met den Baard, zich advocatus der colle-

giale kerk noemt, toch vinden wij enkele aanduidingen die

het feit waarschijnlijk — wij zouden zeggen, zeker— maken.
Vooreerst weten wij dat Lambrecht advocatus van Ste Geer-

(1) Ibidem. Deze brief is van hel aller^rootsle belang z<»o men de
grootdoenerij tier Siate Pectersuianncn uil de xvn c en xvm e ceuw wil
begrijpen.
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trni te Nijvel was (1) ; dat liij zich de advocatia voorbehield

van het allodiale Havretum, aan de St Jacsbuskerk van Luik

afgestaan (2). De advocatia van Gemblours behoorde aan het

huis van Lenven (3) ; en Lambrecht zon de advocatia van de

kerk, die liij stichtte, niet gehouden hebben ? Daarbij hebben

wij nog de verklaring van Divaeus die stukken zou hebben

gezien waarin Lambrecht dezen titel voor zich opeischt (4).

Ook kan men zich moeilijk voorstellen dat die Lenvensche

graaf geen advocatns van Ste Pieter zon geweest zijn ; einde-

lijk had liij na veel pogen 't bezit der vaderlijke erfgoederen

terng ; met taaien moed wist hij zijn erf te verdigen tegenover

zijne vijanden en gednrig stond hij op de bres ora het te

handhaven. Het lag voor de hand dat dezelfde graaf een poli-

tick van concentratie zou voeren, die hem de advocatia van

alle kerkelijke instellingen moest verzekeren. Hij zou de advo-

catia, die rijk was aan profijten, en die het juridisch en zede-

lijk gezag van den dengene die er mee bekleed was in hooge

mate stijgen deed, aan iemand anders laten overdragen ? Dat

is in geen geval aan te nemen van iemand die zich als onaf-

hankelijk prins tegenover wie ook gedroeg. Wat Waltz zegt

« fiir die neu emporkommenden Geschlechter gehort es fast zu

Ehre des Hauses eine und die andere Familienstiftung zu

haben, welche mit Besitzungen ausgestattet wird, deren

Vogtei dem Haiise bleibt, » (5) kan letterlijk op den graaf

Lambrecht toegepast worden.

Op 't einde der xi e eeuw in 1086 noemt de graaf van Leu-

ven Henricus III zich zelf « Bracbatensis patriae comes et

advocatus » (6).

(1) Miraeus-Foppens, t. I, 348.

(2) Molanus : o. c. p. 833.

(3) Pergameni : L'avoucrie ecclesiastique Beige, Gaud, 1907, p. 78, n.l.

(4) Divaeus a Annales » ad annum 1013.

<( Nam constat, ipsum Lambertum eeclesiae Sti Petri Lovaniensis, dum
» viveret, sesemet aliquando in tabulis advocatum nuncupasse ; adeoque
» id ex antique- more servalur, ut Dux Brabantiae Lovanii prineipatum
)> capessiturus, Sti Petri Eeelesiam eosque qui ail Sti Petri l'aiiiiliam

» pertinent, tuiturum se juret. »

(5) Waitz : Yerfassungsgesehicbte, VII. bl. 185.

(6) Zie Miraeus-Foppens, t. I, hi. 73, en : A. H. E. B. R. de Marnefle :

Cartulaire d'Alllighem, p. 1.
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In 1125 wordt Godefridus genoemd : ((patriae dominus et

Ecclesiae advocatue » (1). Wie zou kunnen veronderstellen dat

Ste Pieterskerk van Leuven een uitzonderihg zon maken op

don algemeenen regel ? Heeds vroeger hebben wij hot charter

aangehaald waarbij de hertog Godejfridus als algemeen advo-

catus van heel Brabant door den keizer werd aangesteld ; feite-

zij op die officieele keizerlijke erkenning niet gewacht om
lijk liadden znlks in werkelijkheid te zijn.

In 't begin der xm e eeuw zien Ave naast hertog Hendriks

naam de voile titel prijken : « patronus ecclesiae beati Petri

de Lovanio » (2).

De graven van Leuven en hun opvolgers de hertogen van

Brabant zijn advocatus van de Sinte Pieterskerk; maar zij

hebben dan ook tegenover decollegialekerkhunner burchtstad

verplichtingen na te leven. Keizer Otto I toen hij aan den toen-

maligen graaf van Leuven in 948 de advocatiaoverde abdij van

Gemblours schonk, verklaarde onder meer : « Advocati enim

debent esse non praedatores, sed defensores ecclesiarum » (3).

De kerk en haar goed te verdedigen, dat is in de na-karolingi-

sche tijden dan ook de bijzonderste opdracht der « advocati »

gcweest (4).

Doch er bestonden nog andere verplichtingen. St Paulus aan

Timotheus schrijvende, zegt : « Nemo, militans Deo, implicet

se negotiis saecularibus, ut ei placeat cui se probavit » (5).

Daarop steunende, hadden sommige kerkelijke concilien aan

bisschoppen en abten voorgeschreven een (( advocatus » aan

te werven die dan, in naam der kerkelijke installing, die

« negotia saecularia » zou verrichten (6). Onder die wereldsche

beslommeringen konden in de eerste plaats het hooger gerecht

(i) Mireaus-Foppens, t. I, p. 375.

(12) Zie Molanus, o. c, bl. t L91 : «Datuni anno Domini MCCXXXII mense
Au^msIo. » Do titol wordl spociaal op^-e^-cvfn omdat Hendrik hij de

slichtin"- der Begpijneakerk van Leuven als beschermer der St Pieters-

kerk heeft op te treden.

(3) Miraeus-Fo2)pens, t. I, p. 42.

(4) Zie daarover Pergameni, o. c. § 6 : Role de l'avoue Carolingien,

l>.
:{(> ss. et chap. II : Droits et obligations de l'avoue ecclesiastique feo-

dal. Sa competence.

(5) II Tim. II, 4.

(fj) Pergameni, o. c. p. 3.
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en het oorlog vocren gerekend worden : het is immers aan de

bedienaars der kerk niet geoorloofd blood to vergieten (1).

Van oon anderen kant staat hot vast dat de kerkelijke

ihstellingen, al bezaten zij dan ook hot immnnitoitsrecht,

niet ontslagen waren van do militaire verplichtingen welke

oon geestelijke of looko vazal aan zijuon suzerain verschul-

digd was. Ook do fainilia al stond zij onder het rechtstreeksch

gezag van het kapittol, had haar mannen te leveren ten tijde

van « gheineineii oorloghe of van chevanchion », want de

hertog als souvoroin, als drager van de openbare niacht, en

houder van do koninklijke rechten (droits regaliens) behield zijn

dominators-rechten op al die personen : en te dien titel waren

zij hem heirdienst schuldig. Maar, wij bewezen het reeds

vroeger, do geestelijke overheid kan om wille van haar gewijd

karakter, de manschappen in den slag niet aanvoeren ; deze

taak was den advocatus opgedragen.

Welnu de graaf van Leuven en later de hertog van Brabant,

als advocatus der Sinte Pieterskerk zal in tijd van oorlog de

de leiding dezer mannen opnemen.

Doch vergeten wij niet dat de opporvoogdij in de na-karo-

lingischc tijden een essentieel-beschermend karakter had (2).

(1) a Glerici anna portantes, et usurarii excommunicentur » (ex con-

cilio Pictaviensi : anno 988) Decret, c. 2-X-III-l.

«Clericis in sacris ordinibus constitutis, ex eoneilio Toletano judicium
sanguinis agitare non licet, nnde probibemus ne ant per se truncationes

niembrorum faciant aut judicent inferendas. Quod si quis tale quid

fecerit honore privetur et loco. Jubemus etiam sub intcrmmatione ana-
thematis ne quis sacerdos offlcium habeat vicecomitis aut praepositi

secularis; si quis autem contra hoc venire praesumpserit et eommonitus
emendare noluerit : excommunicatione subjaceat. )> Alexander III archi-

episcopo Cantuariensi, anno 1180. Decret. c. 5, X, III, 50.

Sed nee procurationes villarum aut jurisdictiones etiam seculares sub
aliquibus principibus et secularibus viriluis, ut justiciarius eoruni fiat,

clericoruiu quisquam exercere presumat. Si quid autem adversus hec
venire temptaverit

;
qui contra doctrinam Apostoli dicentis « nemo

militans Deo implicet se secularibus neg-otiis », seculariter ag-it, ab
ecclesiastico fiat ministerio alienus : pro eo quod officio clericali

neg"lecto, fluctibus seculi, ut potestatibus placeat seemergit. » Alexander
in Gone. Lateran, an. 1197, decret. c. 4. X. III. 50.

o Sententiam sanguinis nullus clericus dictet aut proferat, sed nee
sanguinis vindictam exerceat, aut ubi exerceatur intersit. » Innoc. Ill,

In Gone, generali, anno 1216. Decret. c. 9, X. III. 50.

(2) Pergameni o. c. Caracteres generaux de la periode de 1'avouerie

postcarolingienne, p. 53 ss.
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Wanneer « Conradus divina favente dementia Romanorum
Hex secundus, tanquam advocatus primus et defensor Roma-
nae Ecclesiae el omnium Ecclesiarum ecclesiasticarumque ptM-

sonarum, ct bonorum eorumdem» nan Godfried mel den Baard

en zijne opvolgers, de hertogen van Brabant, de oppervoogdij

over het heele hertogdom officieel overdroeg, zei liij in zijn

charter : « mandantes ut nomine imperii contra omnem Lnquie-

tationem ecclesiasticas personas et earum bona tueantur et

defendant » (I).

De geestelijke personen, degenen die in dienst dezer per-

sonen staan, de goederen der kerk zullen bijgevolg onder de

hoede en schuts der hertogen staan.

Als wij nu weten dat in de familia St Petri, i. e. in de

familia der Collegiate kerk van Leuven, de homines censuales

— of zooals wij ze noemen de vrijgewijden, deSte Peetersman-

neu — een bevoorrechte plaats bekleeden dan moet net gecu

verwondering baren als de oppervoogd der Sinle Pieterskerk

op deze beschermlingen zijne bijzondere aandacht vestigt, dat

hij ze opneemt in zijne persoonlijke familia. Ons komt lid

heel natimrlijk voor, dat wij de vrijgewijden van Ste Picter

terugvinden in de meisnie van hel opperhoofd van het Bra-

bantsche leger.

(1) Butkens : Tropheos de Brabant, preuves, p. 39.



KAPITTEL IV

VOORRECHTEN : HET GERECHT

Toen de hertogen van Brabant in de stad van Lenven hun

pleclitige intrede deden, werden zij ook tot binnen de colle-

giate kerk geleid ahvaar zij den volgenden belangrijken eed

aflegden :

« Xos promittimus et jnramns ad hec sancta evangelia, quod

ab hac die in antea servabimus et observari faciemus jura,

usus, observancias, libertates, consuetudines privilegiaque

ecclesie nostre Sancti Petri Lovaniensis et omniuni aliarum

ecclesiarum ducatus nostri Brabancie, nee non libertates

hominum Sancti Petri, quemadmodum observarunt predeces-

sores nostri duces Brabancie. Sic juvet nos Deus, hii sancti et

omnes sancti Dei » (1).

En wanneer zij het charter genoemd « Blyde Inkomste » aan

hun land schonken, vinden wij daar een artikel opgedragen

aan de Sinte Peetersmannen, luidende als volgt :

« Yoert gheloven wi hen dat men sente petersmannen ende

die van sente petersmanscape siin handelen sal ende houden
gelye dat mense sculdech es te houdene ende te handelen

ghelye dat men van ouds heerbracht heeft » (2).

En vanaf 1355, eerste uitgave der Blijde Intrede, tot in 1744,

jaar waarop Maria-Theresia als hertoginne van Brabant ge-

huldigd werd, komt de tekst, een weinig veranderd, steeds

terug (3).

(1) De Dynter : Chronicon, L. VI, c. LXXVIII (uitg. de Ram, bl. 158). Zie

dergelijken eed van koning Philips in 'I jaar 1549, Boeck van Sinte Pee-
tersmannen, fol, lr;en dezen van Albert en Isabella, ibidem, aanhangsel
fol. 81 r.

(2) « De cbartere die de hertoge Wencelay ende de hertoginne den lande
gaven doen si ontfaen worden ». Stadsarchief Lenven : Cleyn charter-
boeek fol. XXXIIr.

(3) « Item dat men Sinte Pietersmannen ende degene die van Sint
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In beide gevallen werden de vrijheden en de voorrechten

der Sinte Peetersmannen plechtig erkend.

Wij raoeten nu die voorrechten van naderbij beschouwen.

Hel eerste en 't bizonderste, datgene wat de eeuwen door

bleef bestaan terwijl de andere privilegien verdwenen of

grootelijks veranderden, is het gerecht.

Laten wij evenwel good het terrein, waarop wij oils nu
gaan bewegen, afbakenen.

Er is hier geen spraak van de laethoven, van de cijnshoven

der Ste Pieterskerk, nanielijk van die banken die toezicht

hadden over de cijnsgoederen voorwat aangaat het koopen,

het overdragen dezer goederen, het plaatsen van niijlpalen,

het beslechten der betwistingen in zake erfenissen, en het

betalen van cijns (1) ; noch gaat het er over het laag gerecht

dat zij over de laeten uitoefenden, overeenstemmend met het

feodaal princiep : iedereen kan sleelits door zijns gelijken

geoordeeld worden (2).

Sinte Pieterskerk had verschillende van deze laethoven (3);

deze hestonden nit een meier, afgevaardigde van het kapittel

van Ste Pieter, er nit laetengezworenen.

Zoo zien wij bv. het laethof van Ste Pieter, te Lenven zelf,

in working (4).

Pietersmanscap syn, handelen ende houden sal gelyck men die van
rechts wegen schuldig is te handelen ende le houden, »

Translation.

« Item que I'on traitera les St Pietersmannen el ceux qui lout del 'hom-
mage de St Pierre, comine de droit Ton est tenn de les trailer el tenir. »

Blijde Inkomst van M-Tberesia, 1741. Plac. van Brabant, VIII, 101-131.

(l)Jean Paquay : « Sources de I'histoire locale dans le Limbourg»,
Tongres, 1910, p. 15, en Errera : les Masuirs, p. 476.

(2) Paquay, ibid. p. 16, Errera, ib. 475.

(3) Menigvuldige (baiters dezer laethoven zijn bewaard en le Leuven
(collegiate kerk) en te Brussel (rijksarchief) en le Berlijn.

(4) Rijksarchief (archives ecclesiastiques) N° 1262-95.

•22 Febr. 1317 :

« Notum sit nniversis quod dominus Henricus dictus Nocke presbj ter

tamquam villicus domini decani el capituli beati Petri Lov. accessil

mediantibus mansionariis dicti capituli ad unum bonarium terrae situm
super Galcoven... »

14 April 1317 :

a Notum sil universis quod cum. dominus Henricus dictus Nocke pres-
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Zoo kennen wij hot laothof van Rode op de Dijle (1), hot

laethof te Dormale (2), het laethof van Sichem (3) van Cortbeke

op die Dijle (4).

Sinte Peetersmannen knnnen wel met zoo'n laetenhof iets

te stellen hebben en waarlijk als wij de verschiilende charters

nagaan en de namen der mansionarii onderzoeken, dan vinden

wij liandvesten die aan echte Sinte Peetersmannen toebe-

hooren (5). Maar tegenover het laethof staan zij niet in hunne

byter tamquam villicus domini decani et capituli beati Petri Lovan,
niedianti- bus mansionariis dicti capituli citasset modo debito et con-

sueto Ydani liliam Absolonis quondam dicti de Bycst.... »

19 Maart 1362 :

« Notum sit omnibus quod dominus Geldulph dictus de Oppendorp
presb. tamquam villicus capituli Sancti Petri Low mediantibus mansio-
nariis dicti capituli accessit ad (Ionium et curtem cum suis pertinentiis

sitae in praepositistrata... » Zie ook Van der Linden : inventaris der
stukken te Berlijn bewaard, passim.

(1) Rijksarchief (archives eccl.) N° 1278.

28 Oogst 1320 :

« Notum sit univei'sis quod Johannes de Rode supra Diliam clericus

filius (ierardi pistoris constitutus in praesentia scabinorum de Rode et

mansionariorum ecclesiae Sancti Petri Lovaniensis supportavit cum
etrcstucatione domum suani cum curte et suis appendiciis prout sita est

apud Rode quam tenens erat de capitulo eccl. beati Petri praedictae .»

(2) Rijksarchief (arch, eccl.) N° 1262-95, 9 Febr. 1434 :

Wy Jan Hane, Jan van Merc, Johes van der Eyken ende Willem van
Bedecoven scepenen des eerwerdiges heren der capittulen van Sinte
Peters van Lovene in haren hof te Dormale doen cont enyg*elic dat vore
PauwelsRoden rechtere in don selven hof ende voir onsperoonlycgestaen
her Gyles de Rode here des capittelen voirs. kinnende ende liende hem
hebben uilgegeven Daniel Sevenant ten erfpachte onderhalf boender
lants.

In orconde der waerheit hebben wy scepenen voirs. dit aenbracht aen
Reynere Stier dat hi dit wille ziegelen met Jan Hane onze medescepen.
Jan Hane ende Reynere Stier als vriscepen van Dormaele hebben dese
letteren beziegelt met onse scepenen zicgele overmids beden wille der
voirs. scepenen. In 't jaer der geboerten ons heren dusent vierhondert
ende driendertich in de maant van Februario des negende daeghs. »

(3) Rijksarchief ibid. N" 1280, 9 april 1476 :

K ut scabini virorum religiosorum decani et capituli ecclesiae Sancti
Petri in Lovanio, quas dicti religiosi habent in villa quod diciturZichene
sigillum commune liabeant ».

(4) Zie H. Van der Linden : Inventaris der charters te Berlijn berus-
tende, 26 Maart, 1340.

(5) Zoo lezen wij in H. Van der Linden : inventaris der charters te

Berlijn berustende, charter van 15 April 1339 : « mansionnarii du cha-
pitre, temoins de cet acte sont Louis de Reedinghen, Rodolphe de Ree-
dingen, Pierre de Calstre et Guillaume de Thunen ».
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specifieke hoedanigkeid van Ste Peetersmannen, doch als

maiisionnarii, als houder van eeD mansus, waarvoor de hoe-

danigheid van Ste Peetersman aiet vereischl werd (1). De

mansionarii niakon geen bepaalde klas van personen uit ; de

sintc Peeetersmannen weL.

I Id laethof staat in betrekking met hen in zooverre dat zij

ecu cijnsgoed van de Ste Pieterskerk bezitten, aiet om wiiie

van limine persoonsconditie.

Evengoed lalen wij van kant het gerechtshof waarvoor de

Sinle Peetersmannen in hunne hoedanigheid van vrijgewijden

konden verschijnen : de rechtbank van het kajiittel der colle-

giate kerk. Sintc Pieterskerk, de immnniteit beziltende, was
dns Los van alle hertogelijke ambtenaren ; en de officieren van

jnstitie konden ook buiten het terrein blijven. Daaroni moest

aan het kapittel dan ook een deel der jurisdictie af^estaan

worden.

Doch aangezien het door de Kerk verboden was asententiam

sanguinis dicerc ant proferre » (2) werd waarschijnlijk de

Ste Pieterskerk dan ook slechts met het lagere gerecht bedeeld.

Dit Lag trouwens in de lijn der politick van Lambrecht met

den Baard die, tuk op zijne maeht en op zijne onafhankelijk-

heid, er niet zal voor te vinden geweest zijn een integreerend

deel der territoriale heerschappij — het hoogere gerecht name-

lijk — aan het kapittel van Lcnven af te staan. Zelfs wou hij

niet eens liooren van den tusschenpersoon, den advocatus, die

in de gewone omstandigheden, in naam van den souverein op

het gebied van den immnnist het hooger gerecht zou uit-

oefenen. Hij zelf nam het ambt van advocatus waar, en in deze

handelwijze wordt hij door zijne opvolgers ook trouw nage-

volgd (3).

([) Flach, o. c, I. I.
i>.

278 : « I. a relation aee (!< I'accensemenf entrai-

nait une jurisdiction correspondante au profil du seigneur censier et

cela sans egard a la qualite des censitaires : qu'ils fussenl hommes
libres ou serfs d'autrui. C'etail la justice censuelle. »

(2) Zie de hooger aangehaalde decretalen.

(i) Pergameni, o. c, p. 102, note 2 : a Quant aux dues de Brabant,

leur politique vis-a-vis des abbes de Villers est significative et nous

aiitorise a fetre categorique sur la question de la haute justice : its se la

reservent. »
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I [et lager gerecht moest hem niet de minste onrust baren (1).

Als souverein behield de hertog van Leuven zijn persoonlijk

gerecht over iederen onderdaan (2). Te recht mag Pergameni

dan ook schrijven : (( ces princes territoriaux hauts avoues

n'abdiquent aucunement lenrs droits de justice protectrice, et

Ton ne concevrait pas la possibility pour l'un ou l'autre d'entre

eux de n'intervenir pour le maintien de l'ordre que sur requi-

sition de quelque abbe... (3).

Ook de weinige sporen welke van dit gerecht zijn overge-

bleven, wijzen op gevallen die de perken van het lager gerecht

niet te buiten gaan ; in 't jaar 1445 « causa molestationis Petri

van der Beke, hominis Sti Petri actoris, et Franconis van de

Perre rei » en omstreeks den zelfden tijd het geval Reinerus

Rennen « qui in bonis et corpore vexatur » (4).

Hoe komt het nu dat wij zoo weinig vernemen over dit

gerecht ?

Eerst en vooral mogen wij niet voortgaan op de weinige

teksten die wij nog bezitten. Wie zegt ons dat voor de vroe-

gere tijden niet veel verloren is gegaan ? Dat is een zeer

waarschijnlijke veronderstelling. Daarbij zullen wij weldra

bewijzen dat de Sinte Peetersmannen al huiiiie zaken konden
afhandelen voor een ander gerecht, dat aan de uitvoering

zijner uitspraken meer kracht kon bijzetten dan de geestelijke

macht in de meeste gevallen doen kan.

Opvallend mag het bij een eerste oogopslag heeten dat er

na 1445, in een periode waarvan wij over 't algemeen vele

stukken bezitten, geen woord meer over de rechtbank van het

kapittel gevonden wordt.

Misschien kan dit eenigszins in verband staan met de

ordonnantie door Philips den Goedertieren nopens de geeste-

lijke gerechtshoven op 3 januari 1447 uitgevaardigd (5) waar-

(1) Smets, Henri I, p. 257 : « Honri I recoimut volontiers aux eg-lises

la justice inferieure ».

(2) Flach, o. c, t. I. p. 152 : a L'immunite n'excluait pas la justice

personnelle du roi, pas plus qu'elle n'empechait le roi d'avoir acces sur
le territoire affranchi ».

(3) Pergameni : o. c., p. 100.

(1) Zie hooger over de aangehaalde gevallen.

(5) « dat nu voortaene niemandt van onsen ondersaetcn den anderen
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bij het terrein waarop hot gerecht zich kon bewcgen lieel be-

perkt en de tc volgen weg zeer bemoeilijkt werd.

De groote reden zal de verdwijning geweest zijn van de

categorie van personcn die bizonderlijk hunncii toevlucht

tot deze rechtbank naraen : de vrijgewijden. L. Verriest moot
in de w" eeuw voor Henegouwen de quasi-verdwijning der

sainlours vaststellen : « La diminution du nombre des sain-

teurs ou, plus exactement, des personnes se reconnaissanl telles

se manifeste dans les documents des le xv c
siecle ; a mesure

qu'on avance dans ce siecle, les personnes qualifiees de sain-

teurs se font de plus en plus rares et elles ne tardent pas h se

red u ire a quelques unites » (1).

Vroeger waren de menschen volgens hun persoonlijke con-

dition in scherpafgeteekende categorieen ingedeeld ; maar
naar mate de Lijfeigenen minder in getal werden, dank zij bet

onsen ondersaeten en daege noch en doe daghe noch en werde ghe-
daccht te worden by hem selven oft imanden anders voor eenighen
gheestelycken Hied lor noch oock en brenghe noch en exequere, noch en

doen brenghen oft exeqneren, eenige geestelycke monitien inhibitien

oft andere gheboden, op eenighe Offlciers wetten oft andere ondersaeten
desselfs, ons landt van Brabant, van oft om soo wal saecken dal lid zy,

uytghenomen alleen om saecken van gheestelycke beneficien, den ghe-
nen die hem in dien saecken metten voorschreven geestelyckeh ghe-
richte woude behelpen, en come ieist by onsenOfficierendeWethoudereu
van der gheenre van onsen seven Hoofl-steden van Brabant, te weten,
Loven, Brussel, Antwerpen, Bossche, Thienen, Leeuwe, ende Nyvele,

onder welex bedryve die ghene daerop die voorschreven gheboden be-

hooren sonden te staene waeren gheseten, endegheve den selven onsen

Officier ende Wethouderen claerlyck te kennen, die saecken waarom
ende lty wal redene hy hem daerinne metten voorschreven gheestelycken

gherechte sal willen behelpen. Te dien eynde worden die voorschreven
saecken hyden voorschreven onsen OlTicier ende Wethouderen hevonden
alsnlcke, dat nae den rechten ende privilegien ons voorschreven hints

die kennisse daer af behoort den gheestelycken gerichte, dat dan onse
voorschreven Officier ende Wethouderen sullen consenteren ende oorlof

gheven hem indien metten gheestelycken gherichte te mogen behelpen,
ende daer af in onsen voorschreven lande alle behoorlyckemonitien ende
andere gheboden aytten voorschreven gheestelycken gherichte fce oaogen

brenghen ende doen exequeren, Van welcken oorlove ende consente

onse voorschreven Officier ende Wethouderen den ghenen die des be-

geerde, sullen heure opene brieven om hen inder executien van de voor-

si hre ven monitien ofte gheboden daarmede te behelpene. »

Placcaeten ende ordonnantien van de hertoghen van Brabant, t. I,

pi. 2-3 :

(1) L. Verriest, o. c. p. 238-239.
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ontvoodingsproces door de keuren ingeleid, en door den groei

en bloei der steden voltrokken, werd dat verschil met den dag

kleiner. Minder en minder had men te vreezen dat iemand in

zijne vrijheid en zijne rechten door een machtige zon gekrenkt

worden en minder voelde men bijgevolg de noodwendigheid

zich onder de bescherming van een heilige te stellen. Derhalve

is liet dan ook uit te leggen dat men van een gerecht, belast

met de verdediging der vrijgewijden, in den loop de xv e eeuw
weinig of niets meer verneemt.

« Meyssenedeman ende syn have hoort ter mannen vonnesse

ende ten nyemants els » (1) : zoo luidt de groote regel die het

gerecht over de Ste Peetersmannen-meisniers zal beheerschen.

In reeele en personeele zaken znllen zij verschijnen voor de

leenmannen, of degenen die op gelijken voet met deze laatsten

staan : de meisniers (2). De groote feodale wet « niemand

worde geoordeeld dan door zyns gelyke » vindt hier eens te

meer hare toepassing.

Nochtans gelooven wij niet dat er van in den beginne te

Leuven een gerecht bestaan heeft uitsluitend hestemd voorde

Sinte Peetersmannen ; de schepenbank van Leuven, die feite-

lijk in de handen der Sinte Peetersmannen overgeleverd was,

volstond om het privilegie der meisniers te handhaven.

Die opvatting vinden wij terug in een stuk van 22 mei

1563 (3) : eene consultatie over de mogelijkheid van beroep

aan te teekenen tegenover een besluit van het Sinte Peeters-

mannengerecht (4).

« Ierst dat Gericht, kynisse, ende judicature van den voirs.

Peetersmannen es ziere oudt ende van over drye, vier of meer
hondert jaer geplogen ende geobserveert over alle Peeters-

(1) Cartulaires et manuserits, 5A, fol. 372r.

(2) Hebben zij f>'een gronden als leen, zij g-enieten andere voordeelen.
Flach, t. II, p. 531 : « Un fief est une valeur quelconque qui fait l'objet

d'un present, d'un abandon, d'une recompense. »

(3) Stadsarehief van Lenven, N° 221, Boeck I, fol. 60 ss.

(i) Het stuk was waarschijnlijk gemaakt door meester J. Lievens die

de deductie in den raad voorlas don I Aug. 1563, Zie stadsarehief van
Leuven, N° 203, lib. Ill, fol. 187r.
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mannen bynnen der voirs. stede van Loach ende alio Brabant

doere burton vivo hootsteden geseten van alio personele

zaken zoo we] civiel als crimineel met seclusie van alio andere.

[tern <lal lift gerlcht van Peetersmannen altyd geweest is,

on behoerl te zyne van don gooden mannen van den geslachten

ende dat oick van ouden tyden alle scepen voortyden hebbcn

nioolon wesen peetersmannen ende alsoe goede mannen van

den geslachten totte jaere toe XIIIC LXXVIII doen Wencelaus

anderordre endeRegiment stellende toegelaten heeft dat andere

drye persoonen di egheen Peetersmannen on waren mede in

scopondom zoudon mogen comcn, behalven datter altoos vier

van den voirs. scepenen alnoch souden moeten wezen Peeters-

mannen ende dat die kynesse ende judicature over die Peeters-

mannen sonde blyffenen ende competeren den Peetersmannen

alleen, volgende die voergaande oude observation ende

gewoenten.

In sulcker manieren dat alzoo die geheele judicature van

alle zaken Reele ende personele bynnen der stadt van Lovenen

van te voeren Avas competerende den Peetersmannen alleen,

dat in gelycker manieren naede voirs. nyeuwe ordinan. aen-

gaende dactien ende zaken die Peetersmannen raeckten geble-

ven is in haeren iersten staet ende competeert don Peeters-

mannen. Ende dat by de voers. nyeuwe ordinan. in ander

reele zaken, oft andere persoonen aengaende den Peeters-

mannen nyet affgenomen oft verandort en is dan dat alleen

multiplicato populo de judicature ende scependomme goopent

ende gecommuniceert es ande gheene Peetersmannen zynde

ende dat met snicker restrictien ende moderation dat altoos

het meeste getal ende nombre van scepenen Peetersmannen

zyn moeten ».

Dat Louvon, middenpunl dor allodiale- en erfgoederen dor

hertogen (1), alsmede hunne verblijfplaats (2) spoedig eon

belangrijk middenpunl geworden is, valt niet to betwijfelen.

In de nabijlieid van don burcht, maar bizondor in de schaduw

(1; Pirenne : Histoire de Belgique, I. I, p. 73.

(2) Ibid. p. 128.
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der Sinte Pieterskerk, was cr voor de bevolking bescherming

en vrijheid te vinden. Anselmus (1) nocmt Leuven reeds in

't midden der xi l eeuw een « oppidum » (2).

Daarbij is Leuven van lieverlede een plaats van samenkomst

voor kooplieden geworden : Leuven lag op den weg die Vlaan-

deren met den Rijn verbond, en langs waar, volgens de Chro-

nicon Ailligemense, op 't einde der xie eeuw reeds beel wat

beweging viel waar te nemen (3).

In een handeldrijvend oppidum moest er begrijpelijker wijze

een hervorming komen op liet rechtsterrein ; waar het han-

delszaken geldt moet alles vlug in zijn werk gaan, de rechts-

procedure moet eenvoudig zijn; het gerecht moet streng en

kordaat kunnen optreden, en volgens vaststaande regelen

besluiten nemen ; dit alles waren zaken die mangelden in bet

bestaande feodale landelijk gerecht (4) zooAvel als in het ge-

recht van het Hof.

Ook moeten er maatregelen van bestuurlijken aard getroffen

worden, die aangepast waren aan de lijnen langs waar de-

ontwikkeling der stad zich zou voortbewegen. Een nieuwe

rechtbank en een raad, deze laatste gevormd door de inwoners

zelf, drong zich natuurlijker wijze op.

Tegenover die eischen van den tijd zal de hertog te Leuven

(1) Balau in zijn « Etude critique des sources dc l'histoire du pays de
Liege au moven-age », Memoires Couronnes A. R. B., 1903. zegt dat

Anselmus zijn kroniek geschreven beeft tusschen de jaren 1052 en 10.36

(1. c, p. 165) Balau getuigt ook voor de scherpe opmerkingsgave van
Anselmus (ibid. p. 167).

(2) MGH. S. S. VII, p. 196 « Possessiuncula quaedam est hujus eccle-

siae (die van St Lambertus van Luik) nimis eontigua opj)ido quod
Lovanium nomine diminutivum ex suo nomine eidem villullae indicit

vocabulum, cognominatur enim Loviniol. ))

(3) MGH. Script. IX, p. 408 « per quod mercatoribus et peregrinis
undequaque venientibus transitus erat ».

(4) Bij de lamlelijke bevolking zijn nog verouderde gebruiken aan-
gaande leenen, borgstellen en verbeuren in zwang. Zie L. Van der Essen,
Gescbiedenis der middeneeuwen, bl. 173. En wat de laethoven aangaat

;

deze bij voorbeeld gingen ter plaatse en zetelden tot 4 dagen achter
elkaar, de scbuldigen oproepende totdat deze zouden voldoen of Dunne
verdediging voordragen. Daarna eerst werd een besluit genomen, dat
nog door de stadsscbepenen bekrachtigd werd; zie de cbarters van
Sinte Pieterkerk in 't rijksarcbief te Brussel : bij voorbeeld acte van
23 Oct. 1337 en van 27 Oct. 1337.
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zich niel al te vijandig aangesteld hebben. Vermeerdering van

mercatores vertegenwoordigde een vermeedering van inkom-

sten, aangezien de tolrechten nicer zouden opleveren. Ed <le

kerk had bij dergelijken zakengang aiets dan voordeelen op

te strijken ( 1).

De nieuwaangekomenen te Leuven zagen hoe de vrijge-

vvijden van Sinte Pieter bevoordeeligd en beschermd waren ;

allerhatuurlijksl trachten zij die voordeelen ook voor linn

nageslacht te bekomen. Ecus rijk geworden, gingen zij dan
ook een huwelijk aan met eene vrouw der familia. Te recht

merkt hoogleeraar L. van der Essen in zijne studie over

Leuven op : « Deswertvagere, Cooman, De Ketelere, De Kers-

makere, de Gordelere, Colveren, (wij zouden er nog anderen

knnnen bijvoegen als : de Gupere, Ketelboetere, enz.) zijn

geslachten waarvan de naam doell op lieden die vroeger han-

dcl dreven of een ambacht uitoefenden, en waarvan de voor-

ouders een huwelijk aangegaan hadden met eene patrieiers-

vrouw » (2).

De hertog zal dan het oprichten van een nieuwe rechtbank

toestaan ; evenwel zal het er hem ora te doen zijn geen instel-

ling in 't leven te roepen die heel en al van hem onafhankelijk

zal handelen. Gelijk hij kieskeurig optrad bij het toekennen der

hoogere ambten, en ze gewoonlijk toevertrouwde aan per-

sonen die hij heel en al in zijne handen had, aan zijn fami-

liares i. e. leden der beperkte familia (3), zoo zal de hcrtog van
Leuven tot de schepenbank en tot het voorzitterschap derzelve

alleenlijk zijne vertrouwelingen aangesteld hebben.

Kon hij er verknochter vinden dan de Sinte Peetersmannen
die, als vrijgewijden, in hem hun « advocatus » vonden, of-

(1) Wat de schepenbank betreft zie daarover L. Vander Essen :geschie-
denis der middeneeuwen : k. IV ; Hoi ontstaan en hel ontwikkclcn der
gemeenten, 1)1. I(i9 yg.

(2) I.. Van der Kssrii : Leuven in de middeneeuwen, 1 > I .
'!').

(3) Pirenne : «. Qu'esl '<• qu'un liomme lige » p. ^'2. « On sail que, de
Ires bonne heure, lis princes el les seigneurs importants conflerenl a

certains membres <l«' lour familia des fonctions administratives ou mili-

taires. G'esl parmi eux qu'ils choisirenl ndn seulemeul les grands
officiers de leur cour, mais encore leurs villici el lours majores. » Wal
de juridische toestand der ministerialen des hertogen van Leuven aan-
gaat, zio daarover Smets : Henri I, La noblesse, p. 2:W-255.
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wel die als « meisniers » in hem him « dominus ligius »

hadden

?

De Sinte Peetersmannen met hunnen persoonlijken socialen

toestand bekommerd, begaan met den vooruitgang van hunne

stad, doch aan den hertog met de nauwste banden verbonden,

bevinden zich ontegensprekelijk in de beste voorwaarden om
het nieuwe ambt uit te oefenen.

Voor Leuven nitmaken in welk jaar het schepenambt ont-

stond, zal wel eene onmogelijkheid zijn, bij gebrek aan oor-

konden (1).

Wel weten wij dat de schepenen voor 1160 bestonden, aan-

gezien ten jare 1160 de leges Lovanienses door den hertog van

Brabant aan de twee Waalsche dorpen Baisy en Frasnes

verleend werden (2).

*

* »

Het schepenambt over de burgers van Leuven dat aan de

Sinte Peetersmannen om wille hunner juridische conditie werd
toevertrouwd, werd door hen als een voorrecht aanzien en

behandeld.

Zooals trouwens in alle wordende steden, heeft zich in

Leuven het feit voorgedaan dat de eene groep van inwoners

de andere overvleugelde (3).

In Vlaanderen zijn het de rijk geworden hajidelaars, in Luik

zijn het de geestelijken. In Leuven zijn het de mannen der familia

Sancti Petri die, dank hunnen oorsprong, hunne voorrechten

en hunne finantieele sterkte door opname der rijk geworden
mercatores, het heft in handen hebben en houden. Zij vormen
stilaan een stedelijk patriciaat, een gesloten kaste, die door

(1) Divaeus geett voor 't eerst de nanien der schepenen in 1187 ; de
lijsten der inagistraten in N° 251-253 van 't stadsarchief te Leuven opge-
teekend beginnen aan 't zelfde jaar 1187. Wel vinden wij in Molanus,
bl. 100 als getuigen van een oorkonde uit 1164, de volgende namen :

« Et niulti cives lovanienses : Balduinus villicus, Joannes de Sancta
Gertrude, Reinerus, Heinricus Cursebolt fratersuus, Fracocus, et caeteri

quamplures quos est fastidlum enumerare. » Doch de laatste woorden
laten niet toe hieraan de schepenen van Leuven te denken.

(2) Zie H. Van der Linden : Histoire de la constitution de la ville de
Louvain, p. 20.

(3) Zie daarover Flach, t. II, ch. XI, p. 359-385 : « La formation du lien

corporatif. »
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onderlinge verbintenissen tusschen de verschillende families,

steeds sterker en sterker wordt. Zij weten politieke macht te

veroveren (1) en behandelen he1 schependom als een erfgoed.

Trouwens hebben zij, Ste Peetersmannen-meisniers, geen aan-

spraak op een bizonder gereeht, bestaande nit lmnne « pares »?

Doch het schependom, dat recht spreekt over alle burgers

van Leuven, zou dan ook voor iedereen toegankelijk moeten

zijn. Dat zullen zij aiet gedoogen : het schepenambt is een

monopolie dat zij met niemand deelen.

De vrije burger die niet tot hun korps behoort, wordt onver-

mijdelijk geweerd ; en er ontstaat zooals in de andere gemeen-

ten, een onderscheid tusschen de nobiles, meliores, divites,

optimates, senatores, en de minores, mediocres, humiliores,

plebs vulgns : hier in Leuven Avorden zij genoemd, die van

de geslachten en die van de ambachten, ofwel « die goede

lieden van de geslachten ende van der gemeinten ». Dat mo-

nopolie kondcn zij door een charter doen bekrachtigen ten

jare 1306 door « hertog Jan metter gracien Gods hertoge van

Lothrike van Brabant ende van Lymborch ». (( Item gheve

wi hen ende hebben ghegeven dat men vortane kiesen sal

uten gheslechten scepenen, gesworne ende guldekene van

jare te jare ende die selen wi hen ghestadeghen ghelyc dat

plach te sine bi onser vorder tide hertogen van Brabant » (2).

Die toestand duurde totdat het volk eindelijk het juk der

patriciers moede werd, en het dan ook met geweld afschudde.

I Meter Coutereel leidde den opstand, welke eindelijk een heele

oinmckeer in het bestuur bracht : het schepenambt werd dan

deels aan die van de geslachten, deels aan die van de ambach-

ten toevertronwd, en Wenceslas en Johanna door het charter

van 1 Sept. 1360 bekraehtigden de wijziging (3).

« In den eersten, alse van dien dat die goede hide van den

gheslechten van hnnne voirscreven stad van Lovene, daer sy

mede geregeert heeft geweest, plagen te hebben seven sce-

penen van den tween gheslechten, dat si daer af hebben sullen

(1) Wij zag-en dat «!< machtige heer van Wesemael een Sir Peeters-

nian was.

(2) Cleyn charterboeck van Leuven, fol. XIv.

(3) Molanus, codex diplomaticus, 1)1. 1270.

8
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voortane alle jaer vier scepenen, dats te wetene twe van den

Blankarden ende twe van den Colveren, ende die ander drie

scepenen sullen syn van hnnne goede luden van der genieen-

ten ».

Na de verbanning van Coutereel in Mei 1364, hebben die

van de geslachten het bewind in handen ; en in 1368 zijn zij

opnieuw heelemaal baas (1). Wencelas zal in een charter van

23 April 1373 de onde privilegien der patriciers goedkeuren :

« Item dat wy altoes van jare te jare, op Sinte Jans avond
Baptisten synre gheboirten, setten ende maken selen ende

moeten in onse stat van Lovene seven scepenen van onsen

goeden lieden van den gheslechten van Lovene... » (2).

Het onweergegroeid uit dezen gespannen toestand, barstte

los tusschen 22-23 Juli 1378 ; en de heerschappij der geslachten

werd voor goed gebroken. Het charter van 14 Septem-

ber 1378 (3) behelsde als eerste bepaling : « In den iersten,

dat wy nu ter tyt ende vortane alle jaren onse seven scepenen

van Lovene maken ende setten selen, dats te wetene viere van
onsen goeden lieden van den geslechten van Lovene ende drie

van onsen goeden lieden van den guldbruederen ende van den
ambachten ». De oplossing van Pieter Coutereel werd voor

goed bestendigd.

Tot zeer ver in de xiv e eeuw staan de Sinte Peetersmannen

te recht voor de schepenbank van Leuven ; zij voelen de nood-

wendigheid niet ora gansch afzonderlijk him specifieke

rechtbank als meisniers te bezitten ; die speciale rechtbank

bestaat voor hen : de schepenbank van Leuven ; worden
zij er voor gedagvaard, dan verschijnen zij immers voor hun
« pares ». Ook nog het recht spreken over anderen, schaadt

hun voorrecht niet het minst ; het is een bewijs te meer van
hun macht.

Het moet dus geen verwondering baren zoo er nergens van
het Sinte Peetersmannengerecht geAvag gemaakt wordt ; zelfs

(1) Divaeus, Annales, anno 1368 : « uterque consul ex Patriciis ; ex
iisdem decern Senatores ; septemviri autcin omnes ex Patriciis. »

(2) Stadsarchief van Leuven : charter litt. K. N° 4, uitgeg-even door
H. Van der Linden : histoire de la constitution de Louvain, p. 170.

(3) Stadsarchief Leuven, litt. K. N° 5, uitgegeven H. Van der Linden,
ib. p. 175.
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in processfukken waar men over Sinte Peetersmansgevallen

handelt, wordt er op (!<• persoonlijke conditie van rechter,

getuigen of beschuldigde niel gewezen. Zoo bij voorbeeld

in dcu brief, waariu de schepenen van Lenven, Lodewyc van

Reedinghen en Bastyn voren Bruden, — gekende Ste Peeters-

mannen, — getuigen dat Jan van der Calstren, — cven-

eens gekende Sinte Peetersman, — zijn foul tegenover den

hertog van Brabant begaan met eene bedevaart zal vergoe-

den, wordt van hun Sinte Peetersmanschap-mesnierschap

niet gerept (1).

Hier past het een woord le zeggen over het getal der Leu-

vensche geslachten. Het getal 7 is zeker niet te vinden in de

periode die wij in deze studie omvatten. Op 't einde der

xvi' eeuw toen Willem Boonen zijn geschiedenis over Leuven

schreef, heeft hij onder meer als derde deel : « Tracterende-

vande seven oude origineele geslachten ende Peetersmans der

stadt van Loven met al limine afcomelingen... die van alien

ouden tyden genoempt syn geweest die welgeborenen van

Loven. » en van dan af blijft de officieele benaming : « de

heeren Sinte Peetersmannen van de seven Adelijcke geslachten

der stadt Loven. »

Tot aan de xvi e eeuw is geen enkele maal het getal zevert

te vinden. Of de Sinte Peetersmannen van Leuven zich in een

beperkt getal van geslachten gegroepeerd hebben ?

(1) Charter berusl in 'I rijksarchief : charter van Brabant, N° <>(>!).

Tamelijk gebrekkig aitgegeven in : Brahantsche Yeesten, codex diplo-

maticus, I. I, bl. S2'.). Stippen wij bier terloops aan hoe aan Jan alle anxbt

onttrokken wordt, en hoe hem ook verboden wordt als rechter op te

treden waarop hij.wijl hij SintePeetersman was, aanspraak kon maken.
« ende begrypt : in den irsten, dat die vorg"henoemde Jhan van mi vor-

lane aemmermeer in enghenen dienste, aoch amhachte comen en sal,

aoch on maeli die onsen liere den hertoghe vorghenoempt ochte sinen

lande ochte sinen steden van Brabanl ende van Lymborgh anegherynen
moghen in enegher manieren, ende vorl dat die vorghenoemde Jhan
aemmermeer te eneghen vonnesse ochte te eneghen Hade comen aoch

gaen en sal, binnen den vorghenoemde lande, die hunne here den hor-

toghe vorghenoempt, ochte sinen landen ane gherj aen, let en si l»i ons
lieren hertoghen wetene ende hij sinen wille ochte hi syns oyrs wetene

ende wille.

Gege\ en ende gemaeckt int jaer ons heren MGGGXLII des Saterdaeghs

aaden Sondach dat men sin^lit Quasimodo. »
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In 1262 zien wij de geslachten in twee kampen verdeeld :

« Eodem anno (1262) magna dissensio Lovanii fuit inter

Glavarios, et Blancardos, Patricios. Glavariorum eo potentior

erat factio, quod Arnoldum Wesemalium proximo cognationis

gradu attingebant » (1).

Die familieveete liet zich ook naar buiten voelen, en als de

hertogin Adelaide haar zoon Hendrik bij eenen anderen zoon,

Jan, avou achteruit stellen, dan zien wij de Blankaerden liet

voor Jan opnemen ; de Colveren daartegen ijverden voor

Hendrik, te zaraen met den misnoegden heer van YVesemael,

die zich gekrenkt gevoelde daar hem alle inmenging in de

geheimen van het hertogdom was ontzegd geworden (2).

Hebben de geslachten zich voortaan rondom die beide fami-

lien geschaard ?

Men zou het gelooven bij het lezen der reeds geciteerde

oorkonde van 1 sept. 1360 : Daar immers wordt er gezegd
;

« en den eersten, alse van dien dat die goede luden van den

gheslechten van hunne voirscreven stad van Lovene, daer sy

mede geregeert heeft geweest, plagen te hebben seven scepe-

nen van den tAveen geslechten, dat si daer af hebben sullen

vortane alle jaer vier scepenen dats te Avetene tAA'e van den

Blankaerden, ende tAA'e van den Coheren...

» Item, so sullen de voirscreAren goede liede van den ghe-

slechten hebben alle jare Aoirtaene elf gesAAoren, dats te

AAretene, ses ATan den Coheren en de A'ive ATan den Blankarde...

« Yoort is te AA*etene dat die voerscreve goede liede van den

geslechten sullen hebben alle jare AToertaene Arier dekenen, dats

te AA
retene, tAve van den Blankaerden, ende twe van den

Coehreren » (3).

Men zou dus eerder geneigd zijn de Sinte Peetersmannen in

tAAree groepen te rangschikken ; van zeAen geslachten Aer-

neemt men niets ; tAvee groote geslachten ziet men in de

geschiedenis handelend optreden, en die tAA'ee zelfde A
Terschij-

nen in een charter alsof men steeds de Sinte Peetersmannen

naar hunnen naam ingedeeld hadde.

(1) Divaeus, Ann. lib. I, anno 1262.

(2) Ibidem, anno 1261 en 1265 zie ook van Heelu : tie kronijk van den
slag van Woeringen, v. 230 vg.

(3) Molanus, Codex diplomaticus, p. 1270.
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Hoe men in de xvie eeuw met de 7 geslachten is komen uit-

pakken kan misschien hierin zijne verklaring vinden. Om-
slreeks denzelfden tijd dat hertog Jan, door eene oorkonde,

aan de geslachten van Leaven toezegde nit hun midden zeven

schepenen te kiezen, gaf hij hetzelfde voorrecht aan die

der Brnsselsche geslachten ; doch in dit laatste charter

Averd nitdrukkelijk verklaard dat men die schepenen nemen
zou ait de zeven geslachten (1).

Het Brnsselsche privilege word den 24 Febr. 1333 nog cens

bekrachtigd en opnieuw worden de zeven geslachten ver-

noemd (2).

Daarbij is er eene oorkonde waarin de namen der zeven

geslachten van Brussel worden opgesomd :

« Wij Jan bij der gratien ons heeren Hertog van Lothryck

van Brabandt ende van Limborg, maken cont alien den genen
die dese Letteren selen sien ende hoiren lesen, dat ome die

twist ende ome die discorden die geweest heet tussehen onse

geboortege Lieden van den seven geslachten van onse Stadt

van Brussel, ende die te hen behooren, dats te verstaene 's Huges
's Kints Geslachte, des Weerts Geslachte, des Leus Geslachte

die van Rodenbeke, Seroloefs Geslachte, die uten Steenwege,

(i) « Wy Jan bider gracien van Gode hertoge van Lottrike van Brabant
ende van Lymburg maken cont alle denghene die dese letteren selen
sien ende hoiren lesen dat wy hebben geloeft ende geloeven bi onze
trouwen ende met geswornen eede voer ons ende voer onse oir, onsen
goeden lieden van de stad van Brnessele das es te verstane alle den
ghenen die den VII geslechten ende toe hem behoiren ende boiren over
weder te brengene, ende te settene inde pointe ende in den state des si

ende hair vorderen hier voermaels in waeren ende hebben geweest also

dat onse stadt van Bruessele bi onsen reehteren ende biden scepenen
die ute hen selen werden gecoren de stad van Bruessele berecht sal

werden ende berecht, ende biden Bechteren vander stad ende biden core

ende gelyc dat die privilegien spreken die der op gemaeckt zyn voer
ons. » 21 febr. 1306 (n. s.)

Chambre des comptes, N° 3, fol. VIIIv.

(2) « Iesterwerven hebben wy lien ge^even. ende geven dat die seven
scepenen van Bruessele voerane kiesen selen ende nemen seven scepenen
ute seven gesleehte van Bruessele gelyc dat die schartere in heeft die

derop gemaeckt is ende hebben van ons ende van onsen vorderen. En die

seven scepenen selen se kiesen ende nemen van VI jare te VI jare. »

Gegeven in sinte Matthys dagh apostolus in 't jaer ons heren MGGG
ende XXXIII. » Chambre des comptes, N" 3, fol. XXVIII.
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ende die van Coudenberge, ende die ten desen seven geslach-

ten hoiren in die ene partie ende die Gemeinte van der selver

Stadt in d'ander partie » (1).

Waarschijnlijk hebben die van Leuven, inwoners der voor-

naamste stad van hel liertogdom Brabant niet ten achteren

willen staan bij de inwoners van Brnssel ; en waar de oor-

konden ontbraken, daar hebl)en de Ste Peetersniannen op

eigen krachten bun adelijken (?) oorsprong tot zeven adelijke

geslachten berleid, waarvan zij den stamboom laten opklim-

men tot in bet begin der ixe eeuw (2).

Hadden de Sinte Peetersmannen tot aan bet laatste kwart

der xiv e eeuw vrede geliad met de scbepenbank als speciale

rechtbank, eens dat Wenceslas en Johanna ook « die der

gemeenten » tot bet ambt hadden toegelaten, moest noodzake-

lijker wijze de toestand dan veranderen.

Ook « niet Sinte Peetersmannen » zullen recht over de bur-

gers uitspreken en voor een ongelijke verschijnt de Ste Pee-

tersman niet.

En wanneer Wenceslas en Johanna in hun charter van

19 Oct. 1361, de nieuwe regeling van Goutereel nogmaals

goedkeurden, toen schreven zij ook :

<( Ende myn here ende myn vrouwe vorscreven selen hare

goede stat, ende alle bore goede bede van Lovene vortane

(1) Luyster van Bi'abant, d. I, 1)1. 06-69 : « Gegeven ende gedaen in

't jaer ons heere doe men schreef duysentig dri hondert ende sesse, des
sondags na den dag1 sinte Bernabas, in de maendt van Junuse. »

Wauters geeft op bladzijde 158 van zijn « Histoire de Bruxelles »

een ongedagteekend stnk waarin de leden der 7 Brusselscbe geslachten
in opgenomen staan.

(2) Zie Boonen : Geschiedenis der stad Leuven, bl. 257. Daar staat bet

verbaal van don edelen ridder Bastyn die ten jare 815 zijne zeven doch-
teren te Leuven aan de zeven voortrefTelijke edelmans kwam buwen.
Deze gaven ontstaan aan de zeven geslachten en later midden dex°eeirw
zou de graaf van Leuven besloten hebben een schepen uit elk geslacht
te nemen. Waar Boonen in zijn geschiedenis van Leuven en Divaeus in

zijn Rerum Lovaniensium lib. II al die namen der geslachten, voor wat
de tijden der eerste kruisvaarten aangaat, gebaald heeft, dat wordt
men niet wijs tenzij men aanneme dat hun verbeelding bier de grootste
rol heeft gespeeld.
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houden, ende handelen met rechte ende met vonnisse, ghelve

alse die stat van Lovene gheuseert heeft, ende te reelite heeft,

ende der stat confirmeren alle hare charteren, privilegien,

goede costumen, usagen, i'udc herbringhene, ghelye dat si die

lifcl'l besegelt gheuseert ende herbracht in alien anderen

poente » (1).

De Ste Peetersmannen op dit stuk steunende, zullen er

waarsehijnlijk niet Lang mee gewacht hebben om hnn privi-

lege op te eischen en ten hnnnen gnnste te doen naleven. Het

recht, niet aan zijne natnurlijke rechters onttrokken te wor-

den, was al te dikwijls aan die van Leuven in de charters der

hertogen bekrachtigd dan dat men er mi inbreuk zon op ge-

doogen (2).

(1) B. Y. codex diplomaticus, II, bl. 570-580.

(2) anno 1211 :

« l'ax autem debet indici a judice proprio » Acta sunt ista anno In-

carnationis domini MCGXI. (Divaeus, Ann. lib. I, p. 7.)

Anno 1234 :

« Item et si nos contra quemquam ipsorum citra juris ordinem, et con-

tra sententiam scabinorum, procederemus, deineeps ut dictum est, ad

nullum nobis servitium pecuniarium tenebuntur, donee id in statam

debitum revocaverimus el penes scabinorum consilium », Stadsarchief

Leuven, charter L. H, N° 3. Ook Cleyn cbarterboeck fol. lr, uitgegeven

B. V., I, 038.

Anno 1290 :

« Item concedimus et indulgemus dictis nostris burgen. quod a nunc
in antea de omnibus causis rationabilibusque usque ad bee tempora ad

sententiam scabinorum stare consueverint ipsi burgenses communiter
secundum sententiam scabinorum tractabuntur. Et si villicus noster

Lovaniensis per dominos scabinos ad hoc monitus alicui burgensi de

Lov. hoc facere recusaverit, hoc nobis dicti burgenses suis litteris si

infra Brabantiam fueriinus vel nostro dapifero si extra Braban. nos esse

contigerit intimabunt.Quo facto si ipsa injuria per nos vel perdapiferum
nostrum aut villicum nostrum non relaxetur quod scabini nostri Lov.

nobis nee cuiquam alii ex parte nostra nee proferant sententiam nee

dicant quousque ipsa injuri per nos vel dapiferum nostra nos proferant

sententiam nee dicant quousque ipsa injuria per nos vel dapiferum

nostrum aut villicum nostrum deponatur aut relaxetur. » Cleyn charter-

boeck, fol. IVr.

Anno 1303 :

« Ende dien port re en moghen wy, noch anders yenian van onsen-

talven panden noch doen panden, tot ane dier stout dat hi van dier mes-

daet daer hi af es ane gesproken metten scepenen wert verwonnen, en

ware dat sake dat hi stucken hadde gedaen, die no\ t tot desen dach

te vonnesse en hadden ghestaen » CI. cbarterboeck. VHIr, uitgegeyen

B.Y., I, bl. 713.
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In het begin der xve eeuw zien wij hunne rechtbank in

voile werking ; Joannes de Maerselaer, wiens admissiebrief

uit het jaar 1406 wij hooger besproken hebben, had moeilijk-

heden gekregen niet den seneschalk van 't land van Brabant

en met andere rechters en wij zien hem zijn zaak gaan beplei-

ten voor het gerecht der Sinte Peetersmannen :

« Item Aegidius de Maerselaer homo Sancti Petri Lova-

niensis praesentavit se die hodierna coram hominibus Sancti

Petri Lovaniensis subscriptis stare jnri coram villico et homi-

nibus Sancti Petri Lovaniensis contra dominnm seneschallum

Brabantiae ac omnes alios justiciarios qnoscumque super

omnibus sibi imponendis per seneschallum et justiciarios

antedictos coram Albus magistro communitatis et Joanne de

Borchoven, Martii nona anno 1414 » (1).

De villicus van Leuven heeft het hooger toezicht over de

Anno 1306

:

« Item, hebben wi hen ghegheven ende gheven dat soe waneer enech
bere of eneeh richtere van horen omsaten, of van buten Lovene, wie
soe hi ware, onder cms gheseten enegen portere van Lovene rasteerde

of pande tonrechte, ende de stat alsoe saen alset vernomen hadde ter

goeder waerheit, dat hi tonrechte gherasteert of gbepant ware, bore
letteren daer sende online horen port re te delivereerne ; ende dan die

here of die richtere dien portre die aldns met onrechte gherasteert es
niet en wouden delivereren, soe willen wi dat die heren of die richteren

al den cost die die portre doet ende doen sal, ende die scade, die hi daer
af heeft ende hebben sal ter goedere waerheit selve gelde ende oprechten
onsen portere tote dat hi si delivereert hoe lange dat hi gherasteert
hadde gheweest ende ware ende daartoegheloven wise te bedwinghenew
CI. Charterboeck, fol. XIr, nitgegeven B. Y., I, 732.

Anno 1327 :

« Item hebben wi hen ghegheven ende geven ware dat sake dat
enech mensche, binnen der vribeit van Lovene worde aengesproken
van eneghen ding-hen, dat men dien niet sal moghen vueren uter stat,

hem en si vonnisse gedaen » B. Y., I, 773.

Mei 1363 :

« Item, al es dat sake dat wi, hertoge vorscreve, nu ghiselen ghe-
nomen hadden nte onse stat van Lovene, beide van de wailgebornen
luden ende van den ghemeinten, hi beide der partien consent, die ons
inqnamen tot Geneepie, soe kennen wi hertoge ende hertoginne vor-
screven, dat dat bi haren wille es geseiet. ende niet van rechte ; ende
dat daermede onse statrecbt van Lovene noch hare vriheiden niet ghe-
niindert en selen syn in desen saken, ende behoudelec hen alsnlken
charteren alse si daer af hebben » B. Y., II, bl. 599-600.

(1) Boeck van Sinte Peetersmannen : aanhangsel, fol. 83v; nitgegeven
in : a Septem tribns patriciae Lovanienses », p. 87.
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rechtbank zoowel als over de schepenbank en, in zijne hoeda-

nigheid van hoogstaande ambtenaar van den hertog van

Brabant, is bij de aangeduide persoon om dc werking van

lift speciaal gerecht der homines li^ii van zijn souverein na

te gaan; aan hem komt het toe de reenters, de Sinte Peeters-

mannen, op te roepen, en in naam van den hertog, dien liij

vertegenwoordigt, de uitgesproken straf te doen toepassen.

Onder de onderteekenaars vinden wij Albus, burgemeester,

vooraan staan. De in-functie-zijnde burgemeester bekleedde

de eerste plaats onder de rechters. Dit zien wij later geconfir-

meerd door Boonen en Molanus (1) ; en de/.e maatregel werd

ook altijd nageleefd, zooals blijkt nit een besluit genomen in

't consistorie der Sinte Peetersmannen op 22 juni 1616 (2).

Er bestond ook een zekere rangorde onder dc Sinte Peeters-

mannen welke in aanmerking kwam wanneer zij function-

neerden om nieuwe leden in linn korps op te nemen of om
recht te spreken. De burgemeesters hadden den voorrang op

de anderen ; deze van bet loopend jaar bekleede de eerste

plaats ; daarna volgen de oud-burgemeesters volgens den

datum van bun ambtsuitoefening, al waren er onder de ove-

rigen, Sinte Peetersmannen die ouder waren in jaren dan zij.

Zoo werd bet voorgoed vastgesteld ten jare 1443 : « Inyt

goede conden die de stadt by bracbt es, van den goeden

mannen van den gbeslacbten van Loevene, die daar overstaen

daar iemant tboont Sinte Peetersmanscbap van Loeven, oft

daermen dinght met Sinte Peetersmannen van Loeven, dat de

(1) Molanus, o. c. bl. 179 : « Atque inter cos praeesl qixicumque pro

tempore inter patricios consulatum gerit ». Zie ook Boeck van Sinte

Peetersmannen, hi. 33r.

(2) (( Item den '22 hot voorschreven consistorie al wederom in majori

numero vergaedert zynde, is aldaer geproponeert, of men voortaen, in

conformiteyl van zekere extracten soo uyt handen van meester Willem
Boon als andersints gelicht, den heere borgemeester de facto in diensl

wezende zal toestaen ende geven, soo in het voorzitten in de bancke als

<k> eerste plaetze voor alien <1<- beeren van het consistorie, zoo wel in

dezen voorschreven arte als in alle andere acten op den naem van bet

voorschreven consistorie bier namaels i«' depescheren, ende is eendrag-

tiglyk geresolveert dat in het zelve voortaen al soo zal geschieden ende

(hit bet consistorie voortaen ook uyt lastedes zelfs, als d'occasie dat /.al

vereysschen zal worden gedaegt ».

Stadsarchief van Leuven, N° 435, fol. 29r.
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goede mannen van den gheslachten voers. die borgenieester

in de stadt geweest hebben, elck na zijnen ouderdom inne

borgemeesterschap segelen ende sitten boven d'andere goede

mannen van den gheslachten die geen borgenieester geweest

en zijn, niet wederstaende nochtans dat de selve goedemannen

die geen borgemeesters geweest en zijn, onder zyn in 't recbt

dandegene die borgenieester gheAveest hebben, soo is overdrae-

gen inde stadt Raede met vollen gevolghe, dat also gehouden

ende geschieden zal. Gedaen in vollen raede op Sint Jans

geboorten dach te wetene op xximen der maent van Junio

anno 1443. Hr libro antiqno B folio 242 verso » (1).

Het gerecht der Sinte Peetersmannen, voor 't geen zijne

samenstelling aangaat, bewaart een edit feodaal karakter ; het

zijn waarlijk de « pares » die de zaken van een hunner komen
beslechten. Hun getal is hoegenaamd niet bepaald ; dit blijkt

dnidelijk AA'anneer wij de verschillende processen nagaan en

de samenstelling der rechtbanken. De meier in naam van den

hertog roept de rechters op, doch iedereen kan opgeroepen

worden. Zoo zien wij zich een typisch feit voordoen in het

beroemde proces van Lodewyek Pijnnock contra Jan van

Berthem (2).

Jan van Berthem ziet enkele Sinte Peetersmannen onder de

toeschonwers binnen de gerechtszaal ; onmiddelijk verzoekt

hij den plaatsvervanger van den meier — deze laatste was
immers ziek — die mannen te beeedigen ; maar deze weigert

zeggende « dat hij last hadde van sinen meester nyemande in

dien te eeden ten ware hy selve alder present Avare ». De
meier was Pijnnock zelf ; die vreesde misschien een overAve-

(1) Boeck van Sinte Peetersmannen, fol. 33r ; zie ook Molanus, 179.

(2) Dit proces dat in verscheidene zittingen werd behandeld, toont op
zulke aanschouwelijke manier heel de inriehting en de rechtspleging
van hot gerecht der Sinte Peetersmannen, dat het ons doet beslissen
de stukken ervan in onze bijlagen op te nemen, oin eenen algemee-
nen kijk te geven op deze installing en hare werking. E. Poullet in zijn

boek « Lonis Pijnnock » heeft in voetnota's enkele korte uittreksels
aangehaald, terwijl hij in zijn tekst de handeling dramatiseerde. Zie

E. Poullet, Sire Louis Pynnock : Louvain, 1869, p. 1260-276. Doch het
geheel vindt in een boek over de Sinte Peetersmannen zijne aange-
duide plaats. De oorspronkelijke tekst is te vinden in 't stadsarchief
van Leuven, N° 48, Schepenregister van 1488, l te kainer.
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gend getal paTtijgangers van van Berthem in de rechtbank te

zien zetelen. Op de insinuatie van den Luitenanl — dat hij wel

een speciale reden moest hebben om juist deze niannen bij de

reeds zetelende reenters te voegen,— antwoordl van Berthem :

« dat en dient tot gheenen vordelen van hem anders dan dat

elc Sinte Peetersman hem in rechte en redene in desen sonde

moegen assisteren ».

Ieder Sinte-Peetersman is dus bevoegd om over zijns gelijke

recht te spreken, de eenige vereischte conditio is dat hij opge-

roepen zijnde, zijn eed hebbe afgelegd.

Het Sinte Peetersmannengerecht had zijn speciale dagen

waarop het zetelde : den Donderdag, ten ware dat men dan

een heiligendag vierde, of een verlofdag hadde. In dit geval

werden de zaken overgedragen tot den volgenden Donderdag;

doch indien het een gevangen Sinte Peetersman geldt, dien

men in 't crimineele vervolgt, dan vergadert liet gerecht zoo

dikwijls als men het good vindt. Dit kan men opmaken nit de

serie vonnissen die Boonen in zijn manuscript over de Sinte

Peetersmannen (1) opteekende. Dit « oude onderhoud » word

geconlirmeerd door eene ordonnantie op 21 Juni 1537 over de

procedure van 't gerecht te Leuven uitgevaardigd (2).

De Sinte Peetersmannen houden geen registers waarin zij

de vonnissen opteekenen, daartoe worden heel eenvoudig de

(1) B. S. P. fol. 38r. lot fol. 56r.

(2) Stadsarchief van Leuven, N° 271. Ordonnanlio in 36 artikelen :

« 19 : (tern dat men van saecken behoorende ter kynisson van Sinte

Peetersmannen van deze stadf nap doude onderhoud mair ecus der woko
on sal mogen procederen lo wetenen des Donredaags. Ende indien

alse heiligendag oil vacantie ware wordden doselvo sak(Mi midts desen

ordinan. gecontinueerl totten naesten Donredaghe gheen heiligen dag
ofi vacantie wesende ten ware <l«' selve Sinte Peetersmannen in gevan-

chenisse alhier ware <>nde dofneier alhier vui informatien van d<>n

buyten officier ofl andersints tegen lion criminelye ageerde in welcken

gevalle zullen dr voii*s. Sinte Peetersmannen vergaderen soo menich
svoi'von als dat behoeren sal. »
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stadsregisters gebraikt. Dat is ook overeenkomstig de ver-

klaring van meester Stas van der Hoeven ten jare 1516 « soo

sonden dc voors. Sinte Peetersmannen soo verre sy bevonden

by den stadt registers, want sy op lien selven egeen registers

en hebben win geleycker saeeken, noyt vonnisse gegeven

te hebben... » (1 ).

» »

De beschuldigde Sinte Peetersman staat ook niet alleen voor

zijne verdediging, hij kan een voorspreker (2) nemen. Dat was

(1) Thoon fol. 24r., zie ook fol. 64r.

(2) Voorspreko : is do officieele benaming die dergolijke personen dra-

gon : Zoo zien wij in den Tlioon aangogeven, fol. 62v. : « Henricus van
Ravensckot, voorspreko : fol. 8ov. ook Claes Vaeshont voorspreecke tot

Loevene.
In 't nnnmior 2641 van 't Lonvonsche stadsarchiof zijn vole documen-

ten aangaande een rechtsg-eding dor xv" eeuw bewaard. Wij vinden
daar, anno 1420, een proces waarin de « voirspreke » te verantwoorden
heeft voor eenen client die wellicht nieer vertrouwd was met « slaande »

dan wel met overtuigende bewijzen.

« Van Heinrick van Bresele van Lyere Sinte Petersman van Lovenen
om dat hy binnen der stad van Lyere Jacop van Lynt nae Hep in eon buys
ende jaegbdene, stiet met eenen stave opt liuvs daar de voirs. Jacop inne

gevloren was, ende in een vrye vaermerct te Lyere welken broeke de
scoutheyt van Lyere vervolgbde by eenen meyere vanLovene, want Henr.

voers. tot gbeenen anderen recbte staen en woude dan voere Sinte Pe-

tersmannen van Lovene, soo sprac hem de meyere ane in de banc ende
seyde dat hy daer ane gebrnect hadde eenen wech in Gypers oft Sint

Jacops oft alsulcken koere als Sint Petersmannen wisen sonden dat hy
gebruect hadde. Ende seyde de meyere woude Hoinric dit kennen ende
lyden dat soe geseiet waere ende beterent mynen genedigen heore soe

dede hy dat by sculdich waere van doene, wonde hyt ont kennen soe

boodt dat de meyere te thoenene totten conden dergheenre die daar af

wisten to sprekene ende mitten niinsten daer hy mode in den recbte

lyden mochte. Daer Heinric mit sinen geleverden voirspreke op dede
verantweerden dat hem alsulcken aensprake gheen ontstade doen en
soude met meer woirden die hy daer toe dede seggen, ende voeral meynde
hy de meyere en soiids nemmermeer connen gethoenen alsoe dat hyt

sculdich waere te thoenen ende meynde dat naens niet overt uygen en
soude moegen dan met Sinte Peterslieden, want hy Sinte Petersman
waere. Die meyere maende Sinte Petersmannen stonden op ende berieden
hen ende wysden den meyere tsynen thoene want hy hem thoenisse

vermeten hadde. De meyer thoende in alder manieren des hy hem tot

heinricke vermeten hadde, ende maende Sinte Petersmannen noch eens
nae aensprake ende antworde ende toenen dat hy ghethoent hadde. Si

stonden op ende berieden hem ende wysden dat de vors. Heinric ge-

bruect hadde eenen wech te Sint Jacops in Galissien ende daere waert
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tromvens noodig. AVij zijn in een tijd waarop alles vlug en

mondeling voor 't gerecht afgehandeld wordt, zonder toevoe-

ging van geschreven conclusien of commentarien. Men ver-

schijnt voor de Sinte Peetersmannen, waar viva voce alles

verhandeld wordt. Doch niet iedereen is slagvaardig genoeg
om onmiddelijk iederen aanval af fee slaan. De beschnldigde

ziet zich dus genoodzaakt, zijn geval over te geven aan een

knappcn kerel die goed ter tale is, die zich in de gerechtszaal

als thuis gevoelt, en zijn vertrouwen verdient ; aan dezen is

het, in naam en plaats van den aangeklaagde, zijn man te

staan. De voorspreker neemt de rol van den beschnldigde

over.

De rol van den voorspreker komt klaar uit gedurende het

proces dat de meier Lodewyck Pynnock inspande tegen den
Sinte Peetersman Jan van Berthem ten jare 1488. Gedurig

komt de zinsnede terug : « tegendwelc de voirz. Jan met synen
geleverden voirspreke hem verantweerdende dede seggen... »

Het is de « voirspreke » die heel en al de verdediging van den

beschnldigde op zich heeft genomen (1).

Wij vinden ook onder de deposition der getuigen, opge-

roepen in de informatie van 1516, volgende verklaring : « Jan

van Attaert, procnrenr op der stadthuys van Loven... dat hy
selve somptyts op een jaer den meyere aenbracht heeft XXV,
XX Sinte Peetersmannen oft daer omtrent » (2), waaruit wel
op te maken is dat er bij het betoon der Sinte Peetersmannen
« procuratores ad negotia » aanwezig waren.

De informatie van 1516 zelf geschiedde voor de procuratores

van beide partijen. Zoo lezen wij : « Goevaert van den Berge

geeedt by Goevaert de Hane procnreur van de meyere ende
Sinte Peetersmannen van Loeven snpplianten in absentie van

Cornells Willeman procnrenr substituyt van Walterus van
Vlinen procureur des heeren van Merode... » (3).

Bij het gerecht konden er ook « procuratores ad lites » ver-

te porren binnen XL daghen ende goede waerheyt daeraf te bringhen
na dor stat Recht van Loven ofl des meyers moel te hebbenne, welke
bedevaert de scoutheyl van Lyere half beeft gelyc nls dat gewoenlic is. »

(1) Proces van Pynnock contra van Berthem, zie bijlagen.

(2) Thoon, fol. 17v.

(3) Thoon, fol. 80r.
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scliijnen ; zoo kan de officier die een geleverde Sinte Peeters-

man wil vervolgen, dat doen door een procureur (1).

Misschien kon de facto de voorspreker in de dubbele hoeda-

nigheid en van voorspreker en van procurator voor zijne

clicnten optreden, al waren de twee ambten toenmaals nog

van elkander onderscheiden. Eerst midden in de xvie eeuw

werden zij versmolten, en hij die de functie uitoefende, zien

wij van toen af aan kortweg « procureur » heeten (2).

De bevoegdheid tot vonnis strijken, toegekend aan het Sinte

Peetersmansgerecht binnen Brabant en buiten de vrije steden,

is zeer uitgebreid. Alle zaken van persoonlijken of crimineelen

aard worden daar behandeld.

De kontrakten aangegaan voor schepenen van het platte

land, zaken van « gebuerlick recht » en de zaken die de cijns-

hoven aangaan staan buiten haar bereik.

Henrick van Raveschot zegt ons « dat wanneer zij (Sinte

Peetersmannen) voir eenige andere gerichte bij den officier van

anderen plaetsen oft aenderen aangesproecken, aanghetast oft

betycht worden, het sy in civile oft criminele saecken eenige

vuytschyden (3) alsoe verre hy oyt gehoort oft geweten heeft

soo worden sy byder stadt placcaetbrieven vuytgeschreven als

dat alsulcken ofTicicren oft perticulier persoonen respective die

yet betichten oft betydon willen in civile saecken dat sy die

costeloos ende schadeloos ontslaen hen comen aanspraeck doen

(1) Zip Tboon, fol. 41y. : « ende oft alsulcke officieren oft particulier

persoonen tenderen willen lot renvoye,willendeallegeren eenigeredenen
hoe daenicb die oyck zyn, daer afT de meyere ende Sinte Peetersmannen
nyel en sonde behooren te kennen, soe mogen sy dat doen byeenen pro-

cureur, oft voorspreke dyen sy daer toe neinen willen ende wachten
't vonnisse van de voors. Sinte Peetersmannen. »

(2) Stads/ircliief Leuven, N° 272 : Ordonnantie van 30 nov. 1540 bevat-

tende 210 artikelen over die procedure van de rechtshoven, fol. LX v. :

« Dat van mi voertaene voersprake ende procureur een ollicie wesen
sal, ende dat een persoon beyde de plaetsen occuperen zal ende zullen

alleenlyck geheeten worden procureur gelyck voir don racde van der

stadt van gelycken onderhouden wordt.

(3) Hier is geen spraak van de groote misdaden ^vant die zelfde ge-

tuige wil deze misdaden van « Iaesae majestatis y> etc. voor de recht-

bank der sinte Peetersmannen behandeld zien : cfr. Thoiwi, fol. I56v.
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soe verre sy willen voer meyere ende Sinte Peetersmannen

van Loeven, ende soeverre sy van crimen gevangen syn die in

goeder vaster hoede brengen ende leveren voor die poerte van
Loeven » (1).

» *

Zoodra <lc Sinte Peetersmannen van Lcnven vernemen dat

een hiinner gevangen is en hooren dat dezc begeert voor hen

te verschijnen, dan wordt de l>ode van de stad met een zending

belast (2). Deze zal den « ontslachtbrielT » dragen naar den

persoon die den Sinte Peetersman lastig viel, of denzelve in

't gevang wierp (3), en de bode zal ook bet antwoord naar

Lenven brengen (4).

De betrokkene moet dan « costeloos ende schadeloos » ont-

slagen worden indien het gaat over een geval van bnrgerlijk

recht ; er mag niet eens een borgtocht van hem geeischt wor-
den (5).

Te Lenven zal men het oordeel vellen ; en heeft de aankla-

ger iets van den betrokkene te eischen, dan kan hij te gestel-

der are zijn belangen voor 't gerecht der Sinte Peetersmannen

doen verdedigen.

(1) Zie Thoon : fol. 41r.

(2) a Item Ringout vanBorsselt de stadt dienaere van der stadt we^-hen
gesonden geweest met brieven van de stadt aen den meyere van Brug-
^•onliont dat do selve meyere als daen in meyninge was te leveren in

handen 's drossaorts van Bral)ant eenen Sinto Peetersman van Loeveno
geheeten Jan van Omwenhuys dwelck hem melton selven brieven ver-

boden werdt. Habetur under do voyaigien van den iien qnartier der
rekeningen anni 1487, fol. 116. Zie B. S, P. fol. 37v.

(3) In het B. S. P. zijn or voiscliillondo modollon van znlke « ontslaeh-

brieff » fol. 9 ssq. Zie onze bijlagen.

(4) Getnig-onis van Peeter do Wilde, bode to peerde van Looven,
Thoon, fol. I53r. : « soegl nwen hooion Sinto Peetersmannon dat ick don
gevangen tot Loovon loveren sal nae inhoudt des placcaetbrieff naet

welcke antworden hy deponent naerdat hydaergeten endo gedroncken
hadde gereist is nae Loeven ».

(5) « de Schontoth van Lyre nu onde daen zynde eon Sinto Peetersman
dyen hy gevangen haddo weigerde costeloos onde schadeloos te ontslaen
naevolgende den inhoudt van don placcaetbrieven, maer woude daer
aff cautie hebben vanvoers. Sinte Peetersman, dwelck die van Loven
alsdoen wederstonden, sustinerende dat sy egeene cautie en souden
behooren te stellen, vndo was uterlyck dose by derden brieven by don
voorschreven schouteth tot Loovon gelevert sonder eenige cautie ».

Thoon, fol. 16r.
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Verschijnt de aanklager noch in persoon noch bij procuratie,

en wordt de Sinte Peetersman onschuldig bevonden, dan zal

de eerstgenoemde delasten van hot proces dragen (1).

Wanneer de Sinte Peetersman voor eene misdaad te recht

zal staan, dan wordt bericht gegeven aan den officier van het

platteland den beschuldigde in goede bewaring naar Leuven

over te brengen (2). Aan de poorten der stad wordt hij opge-

wacht door de voirsters (3) van den meier, die den Sinte Pee-

tersman naar de gevangenis leiden alwaar deze op eigene

kosten (4) zal verblijven tot na den afloop van het proces (5).

Ook moet de officier die hem leverde een waarborg stellen,

welke in beslag zal genomen worden zooh ij al te lichtzinnig

(1) « Ende werden van zynen gevanckenisse eosteloos ende schadeloos

ontslagen ende werde de voors. Jan (schonteth van Turnhont die hem in

de vroente dede stellen) voorde voors. Sinte Peetersniannen gedaecht

ende voirts geroepen te versuecke van hem deponent tot dry diversche

reysen, ende want hy nyet en compareerden oft niemant van hen soo

werde hy deponent als Sinte Peetersman quyt gewesen, ende -werde de

voors. Jan van Liere geduempt inde eosten van den deponent. »

Thoon, fol. 108r.

(2) Item hetaalt Caerel van Ymmerseele stadthouder 'sdrossaerts van
Brabandt 9 aprilis anno 1495 van twee mesdadighe die hy alhier gevan-

gen bracht die hy leverde d'een geheeten Peter van Gonberghe Sinte

Peetersman ende d'andere Pceter Willem poortere de selve stadt de

somme van XII Rg. Habetur inde rekenninghe anni 1491 onder den
extraordinaris, fol. 383v. B. S. P. fol. 37v.

(3) «.soe wordt den officier die den aentast gedaen heeft geschreven dat

hy den selven persoen in goeder ende vaster hueden houden ende den

selven bringen sonde gevangen tot voer die poerte van Loven aldaer hen
die dienaersvan don meyere van Love vienden denwelckenden gevangen
gelevert wordt die hem gevangen bringen tot Loeven in de vroente,

ende wordt alsdan snlcke gevangen by den meyere van Loven voor

Sinte Peetersmannen zyn proces gemaeckt totter sententien toe incluys

ende soe verre die verwesen wordt ter (loot, soo wordt do executie

daeraff gedaen voor der stadthuys van Loven ».

Thoon, I5v, verklaring van van Attaert procurenr.
Zie ook ibid. fol. 27v.. 36v., 41r., 66r., 71r., 81r.

(4) « Aldair de voisters van den meyere van hiin lieden coinpst gead-
verteert zynde verwachten ». Thoon, fol. 33r.

(5) « Ende heeft hem menich Sinte Peetersman als voirster voor die

porte gelevert geweest, die hy in syn vroente leyde, ende daer hield

sittende totten eynde, van huerder zaecken die hem deponent vole

eosten, die sy in syn vroente deden, noch op don dach van heden schul-
dicli syn » ibid. fol. 137v. Getuigenis van Crauwels.



— 119 —

eon onschuldige had vervolgd (1). In (lit geval wordt de offlcier

ook tot de onkosten verwezen (2).

De procedure was do stof van onderhandelingen tusschen

de steden van den eenen en de Sinte Peetersmannen van don

anderen kant. Zoo bezittten wij con overschrift van sommige
deelen nit een « advys begrepen to Yilvoordcn, bij don heeren

don edelen ton eenre syden, endc die gedepnteerden van dor

steden van Lovone, Bruessele ende Antwerpen, ten andere,

opten derden dag van Julio anno sessentsestich, op d'onder-

liondon van den schepenenbrieven, ende den gevryden der

steden voorschreven ende dos daer ane cleeft ». Daarin wordt

overeengekomen dat op hot eerste verzoek der stad waar de

aangeklaagde gevrijd is, doze laatste moot losgelaten worden
als hij « wordt aangetast oft in sine goederen becommert ».

« In saeckon van breucken » moet do Sinte Peetersman waar-

borgen dat hij tor plaatse, waar liij « gevrijd » is, op den ge-

stelden dag zal verschijnen voor 't gerecht (3). En, zoo hij op

den gestelden dag niot te voorsohijn kwam, dan mag hij van

zijn « vryheit » geen gebruik maken zoolang hij niot voldaan

heeft; en de heer tegen wien hij misdeed, heefteen verhaal op

de Sinte Peetersmans goederen.

Maar eens dat er spraak is van crimineele zakon, dan moet

de Sinte Peetersman nitgeleverd worden in de handen van

don officier der stad aanstonds na het tweede verzoek, zoo

(1)« Eiuto moet a Idaer de officier die dyen levert cautie stellen voer die

costen oil naeniaels metier rechte bevonden -worde dat hy den voor-

schreven Sinte Peetersman met quader saecken aangetast hadde ».

Thoon. fol. 56r.

(2) « Jan de Busscop van Herenthout sone wylen Willems heefl geloeft

coram scabinis alsulcken costen als de stadt verleel beeft voer Janne
Busscop onsen Sinte Peetersman wedrom te betaelen de stadt emte oft

soo gebeurde dat de selve Sinte Peeterman tonrecbten g'ehouden werdde
dat dan de schoutetb van Liere Hemic van Rorapay die costen wedrom
de stadt opleg-ge sal. Actum XVII Augusti anno XIIIIL/XXXII, libro P.

fol. LXIv. — B. S. P., fol. 5(Jr.

(3) Zooals wij daarboven toonden bebben de Sinte Peetersmannen
zich weinig aan die bepaling gelegen gelaten. En wanneer iemand
daarover zyn beklag di'a\ zegde de kanselier meester Jan Gbys : « dat
hv daar af egeen proces gesustineert en woude hebben mer woude dat

men de voorschreven stadl van Loven in heure oude rechten ende
vrybeden bouden sonde ». Thoon, fol. l(3v.

9
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met loopen do onwilligen eene straf op van XII gulden rijders.

Aan den officier van den lande zal men de onkosten voor het

inleveren en ook voor de gevangenschap vergoeden ; nochtans

moet diezelfde officier een waarborg stellen waarbij liij ver-

klaart dat geld terug te schenken indien de Sinte Peetersman

onschuldig bevonden wordt. Ook zullen de Sinte Peetersmannen

tijdens hunne voorloopige gevangenis « by de edelen noch

huere buytenofficieren gemolesteert, gepynt noch belast word-

den » (( ende oft de contrarie geschiedde, dat zal wordden vuyt-

gericht als daartoe behoort oft naer begryp van de privilegien

daeraff synde ».

Maar de Sinte Peetersmannen « zullen blyven ten gebuer-

lycken rechte van der banck daer sy geseten oft huere goe-

deren gelegen syn, te weten van straeten te maecken, van

waeterloopen te ruymen, de goeden liede schade die huer

beesten doen inde vruchten te vergelden, den prefer zyn schot

te betalene, de goeden te beheymen, de beesten te huedene,

ordonnantien van ambachten gelyck huere naerbueren te

onderhoudene ende ter oogstwaerheyt te moeten comen » (1).

Zelfs dan wanneer de Sinte Peetersman zou aangesproken

worden om wille van het niet naleven van een akkoord voor

schepenen van het land van Brabant aangegaan, dan nog kan

men met den schuldige niet willekeurig tewerk gaan.Zekerzal

de groote regel worden toegepast : <( Wie dat behoert te Sente

Petere te Lovene ende tons vrier messeniede wat dat hi geloeft

vore scepenen van onsen lande dat willen wy dat hi gheleeste

ochte hyt geloeft hadde voer scepenen van vrier port » (2).

De Sinte Peetersman moet zijn gegeven woord houden, doch

daartoe zal zijn eigen gerecht hem dwingen. Zelfs in geval hij

bij 't aangaan van een akkoord zijn Sinte Peetersmanschap

verpandde, dan nog zijn de rechters, die over 't feit uitspraak

zullen doen,genoodzaakt eerst al de stukken naar de rechtbank

(1) Stadsarchief Leuven : N° 187. Guypers III, fol. 233r.-242v., (gedeel-

telijk uitgegeven in Boonen : Geschieclenis van Leaven, bl. 313; voile-

dig in : Luyster van Brabant, D. II, bl. 151 en vg.

(2) Stadsarchief Leuven : Cleyn Charterboeck, fol. LXIIv.
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der Sinte Peetcrsmannen van Leuven te verzenden, iridien de

schuldige zich op zijn eigen gerechl beroept. Na inzage der

stukkeo zalien de Sinte Peetersmannen hunnen korpsgenool

het bevel gcven zijhe verplichting onmiddellijk na te leven

;

eerst dan zullen de reenters van de plaats waar '1 akkoord is

aangegaan mogen bandelen, zonder daar nochtans den

verweerder zwaarder te belasten dan rechtvaardig is. De

reenters zullen den Sinte Peetersman, tijdensdie voorafgaande

onderhandelingen, niet mogen gevangen bouden; en vreesden

zij dat de beschuldigde ait hun gebied zou ontsnappen, dan

mogen zij hem onder red doen beloven ter plaatse te zullen

blijven. Weigert liij dien eed a! te leggen, dan eerst mag hij

in zekerheid gebrachl worden op kosten van dengene die het

proces verliest.

Dit alles wordt <nis geleerd door het akkoord op 4 Oogst

ton jare 1152 getroffen « van diversen pointe tusschen Loven

en Thienen » (1).

(1) «Iors( alsenicb poorter oft Sinte Peetenaan vanLoven geseten Lnder
meyerien van Thienen buyten der stadt ende onder vryheit van Thienen
hem voor scepenen oft guldedeken van Thienen verlooft, verthiende by
expresse in dier verloefnissen op alle vryheiden van poirterien sinle

petersmanscapen ende anders by ocsuyne van dier verloefenissen te

rechte betrocken word! voer scepenen van Thionen oft als geboerl dair
om by don ofllcier van genedigen here herthoge of van der slat weghen
van Thienen enighe executie !< geschien endie poirtere of Sinte Peters-

man hem by redenen van synder poirterie oft Sinte Petennanscapen
van Loven daertegen weren wilt versueckene by hem selven oft by 't

myddel van der stal van Loven van dier saken te Rechte te stane voer
gerichte te Loven, soe zullen in dien gevail sr de scepenen oft 'tgerichte

te Thienen voerder kynnisse daer af sullen mogen uemen oft eer yet
voerder daertoe by yemande sal mogen gescien die van de stal van
Tliionen metten principalen brieven van den voirs. verloeffenissen dien
van der voirs. stal van Loven certifieeren, ende die kynnisse doen dat
die voirs. verloeffenissen es geschiel metier verthienissen in der ma-
il ieien voirs.

Ende die certificatie <-n kynnisse gedaen synde sal de stal van Loven
haeren poirtere ofl Sinte Petersman ter stonl en sonder vertreck bevelen
syn geloeften te voldoene metten wetteliken costen dair opgeloopen oft

van dec saken rechte te plegen lot Thienen. Lndedat also geschiel zynde
ende met eer sullen die van der stal van Thienen die zake van den voirs.

verloeffenissen over den voirs. poirtere oft Sinte Petersman bandelen
alsoe na den recliten van der slat van Thienen he hoe it sonder denselven
portere oft Sinte Petersman voerder te belasten dal metter scull by hem
geloofl en den wetteliken costen dair op gedaen.
Behoudelyc in desen als op of over den voirs. poirtere of Sinte Peters-
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Van hooger hand heeft men aan deze bevoegdheid willen

tornen ; zoo lezen wij in 't « nienw Regiment » anno 1422

door Jan IV hertog van Brabant nitgevaardigd, dat ahvie

twist of tweedracht in 't land won stoken, daarvoor zon ver-

volgd worden en veroordeeld tot eene bedevaart, tot de ver-

banning, of tot gelijk welke andere straf : « en daertegen en

salniemand scaden doen behnlp van SintePetersmanscape van

Lovenen, van eenige porterien van scepenen brieven of eenige

andere vriheit » (1).

In de « Blyde Inkomste » door Maria van Bnrgondie op

29 Mei 1 177 gegeven, vinden wij een artikel waaruit men
eene andere beperking zon knnnen afleiden (2).

Na eene confirmatie van het voorrecht (3), wordt er bepaald

man van Lovene die hem melter vryheid van zynder poirteren oft sinte

petermanscapen woude behulpen die voers. vorderinge van reehte oft

executie waere begonnen die selve poertre oft Sinte Petersman alsulc

were dat hy gescapen waere voerdie sake voervluchtig te mogen word-

den, so zal by den officier die dexecutie dairaff sal doen werdden gese-

kerl ten heiligen dat hy van dier saken te recht sal staen ter plaetsen

daer 'tbehoert sender hem daeromme voertvluchtich te maken. Ende oft

die poirtere of Sinte Petersman niet zekren en woude in dien gevalle sal

hy in hachten wordden gedaen en bliven ten coste van den ongeliken ter

plaetsen dair hy bevonden sal wesen, so verre hy hem niet can verbor-

gen totter tyt toe dat die voers. certificatie ende kynnisse van der zaken

gedaen ende vort dairaf geseiel sal wezen inder manieren voirs. ende

alsdan zal de voors. certificatie en kynnesse moeten gescien bynnen den

derden daghe nader executien voirs. »

Stadsarchief Leuven : Groot charterboeck fol. CXXVIII 1°.

(1) Stadsarchief Leuven : Groot charterboeck, fol. LXXXV.
(2) Stadsarchief Leuven : charter litt. B, N° 27; copie in het groot char-

terboeck van Leuven fol. GLXVIII ; een stuk ervan is uitgegeven in

Boonen : Geschiedenis van Leuven, bl. 312-313.

(3) De invloed der steden schijnt groot te zijn geweest op de herto-

ginne, aangezien de grootsteaandacht geschonken wordt aan de aflijning

en de bevestiging van al hunne privilegien. Zoo vinden \vi; verder in

het charter een tweede uitdrnkkelijke confirmatie van de Sinte Peters-

mansprivilegien :

« Item willen wy consenteeren ende believen dat alle onse goede stede

van Loeven, Bruessel, Antwerpen ende Bossche ende andere onse goede
steden vryheyden ende elcke van hen huere privilegien rechten ende
oude costuimen voirtaen sullen niogen gebruken aengaende den be-

winde van liueren scepenen brieven en warachtigen contracten vrihei-

den van poirterien van weygeringen van reehte van Sinte Pietersman-

scapen ende correctien ende bebben van dien kennisse beslicht ende
executie alsoe zy hadden by tijden als bertoge Philips onse ouder vader
lest overleden aen dlant quam. »
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dat hot nochtans niel zal gelden voor de steden « dairuit men

de gevryde van outs niel en beeft geplogen to bet reckon » (1).

De Sinte Peetersmannen die in do vrye steden verblijven,

zullen bijgevolg niel voor hun eigen gerecht, inaar ook aid

voor een willekeurigen raad van de hertoginne verschynen ;

zij woi-den voor 't gerecht gedaagd binnen de vrye steden,

ten ware men tedoen hadde met eon crimen (( laesae majes-

tatis » (2). Zulke euveldaden moeten voor de (( princelycheit »

behandeld worden.

't Komt or nn op aan nit to maken of de Ste Peetersmannen

ja dan neon met die beide verordeningen rekening hebbeu

gehouden ?

Raadplegen w Lj daarover de getuigen nit tie reeds dikwijls

genoemde informatie van 151(1. Meester Peeter van Thienen

« doctoer in byde recliten » heeft niel gehoord van eenige

exception, raaar nochtans hoeft hij een twijfel nopens do cri-

(1) In do costuymen van Leuven midden de xvie eeuw opgesteld noemt
men die plaatsen de hoofdsteden van Brabant. Daaronder komen dan

voor in Brabant «Loven, Brussel, Antwerpen, 'sHertogenbosch »; en

voor don lando van Overmaze, « Limburg, Daelbem, Valkenborch,

'sHertogenrode ». Ook Breda had geen rekening te houden met hoi

r\ ocatierecht.

(2) Charter van 29 Mei 1477 : « Enilo elokon van hen handelen selen

ende doen handelen, in alien saecken negheene uitgescheiden mot \<>n-

nisso emit' mot rechte naden rechten van den stodon ende bancken, dair

die gene die men sonde willen belasten van criminelen oft civilen

saken by porterien of( Sinte Pietersmanscape gevryt syn ende andere

ongevrydde persoenen sullen gehandelt wordden naeden recliten van

den plaetsen dair die aengetast oft van hueren misdael in calangien met

rechte belast ende gestoken wordden onde alsoe dair te rechte behoiren.

Behoudelyc dat do porterien oft Sinte Pietersmanscapen egheen stad

grypen en sullen in don stodon dairvut men do gevrydde van outs niel

en heeft geplogen te betreckene totter plaetsen van huere vryheit. Maor
dat die gevrydden on alsulcken steden te rechte sullen bliven ondo met

reclilo gehandelt wordden als sy aldair bovondon ondo aengetasl solon

veesen sonder dat wy of yemanl anders van onsen wegen selen mogen
allegeren dat alsulckon saken souden mogen oft moeten betogen word-

den of blieven tor kennissen van dor princelycheit oft raide der selver

generael oft particulier ten ware van misdaden geheeten crimen lese

majestatis. To weten of yemant by hem selven oft by yemande anders

machineerde in don persoon van de princen oft princessen huere kinde-

ren, etc...
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men laesae majestatis : « dat eenich Sinte Peetersman gevan-

gen waere van eenigen delicteri smaeckende crimen illese

maiestatis ende die van Loeven dyen vnytschrijven wouden,

oft men hen dan dyen sonde moeten leveren oft nyet, daer en

weet hij niet afl' te deponeren » (1).

Peeter van den Zande, priester, spreekt Peeter van Thienen

na (2). Meester Stas van der Hoeven sehijnt ook een twijfel te

hebben aangaande de algemeenheid der jnrisdictie ; inderdaad

moesten er zaken worden voorgebracht, waarover men tot

dan toe geen oordeel had nitgesproken, dan zon men, zegt hij,

«de selven verseynden daarende alsoo dat behooren sonde »(3).

Doch de overgroote meerderheid neemt bepaald geene uit-

zondering aan ; Avel bekennen sommigen dat zij in de prak-

tijk nooit de groote misdaden hebbenb zien ehandelen door

Sinte Peetermannen, maar recht bezaten zij toch in theorie
;

zoo bv. Jan van Attaert procnreur op der stadthuys : « seegt

dat hy altijd heeft gehoirt dat vnyten privilegie oft onder pos-

sessie aangaende des vnyt nijtselirijven van criminele saecken,

egeene delicto hoe groote die waeren geexcipieert en waeren
ja al waren die ooyck van crimen lese maiestatis, van val-

schen mnnten, monipoly oft diergelycke hoe wel nochtans hij

binnen synen tyden nyet geweten en heeft eenige vnytschrij-

ven in sulcker casen gebneren, maar houdt dat zoo vereenighe

Sinte Peetersman beticht wordde van alsucke cas ende hy ver-

socht aan myere ende Sinte Peetersman vnytgeschreven te

wordene dat hem 'tselve gebueren soude » (4).

In den zelfden zin als de procurenr spreken Heinrick Vaes-

hont gesworen clercq (5) Lambrecht Joirdens, clercq (6) Jan

(1) Thoon, fol. 46r.

(2) Ibid. fol. 53r.

(3) Ibid. fol. 24r.

(4) Ibid. fol. 18v.

(5) a Opt 53 art. seeg-t dat hy houdt dat privilegium van Sinte Peeters-
manschap spreeckt ende hen oxtendeert op alle cason criminele ende
civile, egeene vuytgeschyden alwaert oyck crimen lese maiestatis,
monipoly false monete ende diergelycken, hoewel dat hy alsulcke casen
oft dyergelycken nyet en heeft geweten te occureeren, mer houdt wel
alsoo verre de casen alsoe gebuerden, dat die van Loven Sinte Peeters-
mannen liem souden mynden vuyt te scryvene ende kennisse daeroppe
te nemene gelyck in andere criminele saecken. » Thoon, fol. 4r.

(6) Ibid. fol. 12r.
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van Coellem, rentmeester der stadt (1), Arndt Winck, dekcn

van den gulden (2) Jan van Boiichoul deken van de drapei yen

der stadt (3), Meester Bartho-lomcns de Rnyssche (4), Meester

Arndt van der Halven Mylen (5), Goevaert van den Berghe

Sinte Peetersman, casteleyn myns heeren van Beigen (6),

Glaes Vaeshont, voorspreeke (7), Johannes van Bierbeek (8),

Willeni van Assche (9), Gerardns de Thirao (10), Hendrik

van Raveschot(ll).

Enkelcn, zieh berocpende op het feit hoe Jan van Berthem,

aangeklaagd voor « cas van moeyterye oft monopolie » door

de Sinte Peetersmannen werd geoordeeld, verklaren dat in

fcite zoowel als in rechte, de grootste misdaden voor 't gerecht

der Sinte Peetersmannen verhandeld worden. Cornelis Roe-

lofs (12), Augustyn van den Berge (13), Jan van Blan-

ckaert (14), Gareel Boxhoiren deken der draperyen (15), Antho-

nis Abselons (16), getnigen in den zelfden zin.

Uit al deze verklaringen moeten wij opmaken dat het niet

in de bedoeling der Sinte Peetersmannen lag met het voorbe-

houd rekening te houden, en dat zij zelf, in een gegeven geval,

zich als rechters over « crimen laesae majestatis » zouden

opwerpen.

(1) Ibid. fol. 48v. : « dat de stadt van Lovea altyl van alle crimineel

saecken vnytg-escbreven heeft ».

(2) Ibid. fol. 57r. : « by beeft nooit weten eenige casen ja al smaeck-
ten dio ooyck crimen laese majestatis geexcipeert worden ende spreken

die brieven general iter van bals ende van baeve ».

(3) Ibid. fol. 61r.

(4) Ibid. fol. 68v.

(5) Ibid. fol. 71v.

(6) Ibid. fol. 84r.

(7) Ibid. fol. 89v. : « noyt en beeft hooren exeipieren of sien exci-

pieren de facto » ; alboewel nocbtans « by noyt ^eboert oft j>-e\veten en

heeft dat de cas (lese maiestatis) gebuert is geweest. »

(8) Ibid. fol. 98v.

(9) Ibid. fol. 127v.

(10) Ibid. fol. 154r.

(11) Ibid. fol. 156r.

(12) Thoon, fol. 117v. « Jaa van Berthem... by de selvc Sinte Peeters-

mannen vuyterlyck van den vocrs. aenspraecke (cas van moeyterye)

•>-eab.solveert nae zyn beste ontboudt ».

(13) Ibid. fol. 122r.

(14) Ibid. fol. 144r.

(15) Ibid. fol. 133r.

(16) Ibid. fol. 8r.
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Ongetwijfeld kende die uitgestrekte jurisdictie toch ook

hare grenzen. Waar het geldt de schaking van vrouwen,

verkrachting van vromven, misleiding van jongens en meis-

jes, daar zal de Sinte Peetersman, zooals gelijk wie, volgens

het gemeen recht geoordeeld worden.

Dit leeren ons het charter van Philips van Sint Pol (1) en de

« Blyde Inkomsten » die er op volgen (2) ; en aangezien hier-

over de « informatie » geen woord rept, mag men aannemen

dat de Sinte Peetersmannen zich ook bij deze beperking heb-

ben neergelegd.

Door de « Blijde Intrede » van Maria wordt ook aan de

Buyten-Sinte-Peetersmannen het privilege van het gerecht

uitdrnkkelijk gesehonken. In alle zaken die zijn « halse en

haeven aangaan » zal hij dezelfde rechten als de gewone
Sinte Peetersmannen genieten ; hij zal op denzelfden voet

behandeld worden als dezen die « binnen de stad Avoonachtig

zijn zou » behalve dat hij verplicht wordt « gebnerlic recht te

onderhouden » (3).

(1) « Ende daer teghen en sal men nieniandt verantwoorden met
Sinte Peetei'smanschappen, Poorteren, Schepenea-brieven, oft ander.s,

maar men sal se handelen naer den Rechte van den lande ». Akte van
Philippus 1427, art. XXV. Luyster van Brabant, d. II, bl. 56.

(2) Zie Blijde Inkonist van Karel den Stonte, 1453, art. XXII. Lnvster
van Brabant, d. II, bl. 174 : Blijde Inkomst van Philips den Sehoone,
1494, art. XXIII, Luyster van Brabant, d. II, bl. 186; Blijde Inkomst van
Karri V, 1514, art. XXVIII, Luyster van Brabant, d. Ill, bl. 161.

Men leze in betrekking daarmede de paragraaf a Violences sur les

femmes » in E. Poullet : Histoire de la Joyeuse-Entree de Brabant; Mem.
couronnes et des savants etrangers de l'academie royale de Belgique,
t. XXXI, anno 1863.

(3) Charter, 29 Mei 1477 :

« Voirt gheven wy verleenen ende eonfirmeren onsen hooftsteden ende
anderen steden ende plaetsen onss lants van Brabant die buytenpoirte-
rie hebben hueren vryheiden van denselven poirterien ende Sinte Peter-
manscape die sy van oude tyden gecostumeert ende onderhouden
hebben.

Voirt willen wy dat eenygelych binnen Brabant ende buyten den vrye
steden woenende, ende in eenigen van den voirs. steden poirter oft Sinte
Petersman nu ter tyt oft in toecomende tyden yevrydt wesende ge-
bruycken sal in alien saken synen halsen ende haven aangaende die
rechten van den voirs. poirterien ende St. Petermanseape in alle der
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Op 28 April 1480 worden door Philips den Goede enkele

verordeningen over hel gerechl der Sinte Peetersmannen uit-

gevaardigd.

Niemand zal van de vrijheid van hel Peetersmanschap

genieten, 't is te zeggen niemand zal zich opde uitzonderings-

rechtbank der Sinte Peetersmannen kunnen beroepen in zake

misdaden bedreven voor don dag daf men zijn qualiteit

« betoont » lieeft; indien zulke feiten bedreven werden voor

bet betoon, dan zal men te recht staan voor hen die gewoon-
lijk over dergelijke misdaden rechtspreken.

Daarbij word! verklaard dat degenen die aan linn Sinte

Peetersmanschap verzaakten, voor de gewone rechters znllen

verscbijnen ; zelfs znllen de Sinte Peetersmannen zulkdanigen

moeten opsporen, eens dal zij zich hebben kunnen verge-

wissen, door brieven of op eene andere manier, dat deze

renunciatie werkelijk gebeurd is.

Wanneer er een geschil bestaat over de quaestie of, ja dan

neen, de misdaad voor 't betoon geschiedde en of, ja dan

neen, de renunciatie behoorlijk gebenrde, dan znllen de kan-

selier en de raad van Brabant beslissen, en de zaak verwijzen

naar de plants waar zc volgens recht afgehandeld inoet

worden (1).

vueghen onilo manioron oft liy bynnen dor stadt dair liy poortere of St.

Peterman is woenechticb ende geseten waere. Behoudelyc dal hy
gebuerlick recht van straten te maken van waterleyen te ruymen die

schaden by bueren booston don goeden Liden gedaen te vergelden don
preter oft vorster zyn schot'te betalen de goede to beheymen, die beesten
to herddenen ordinantion van ambachten gelyck hueren aaegebueren to

onderhouden en lor oighstwaerheil eenerigen oft gemeynwaerbeil ten

hoogsten Iwoworvon Isiairs to nioolon coiiirn sculdicb sal syn to ondor-

houdenen gelye synen medegebueren ter plaetsen dair by geseten is oft

zvno goede gelegen zyn. Itom dat die gemeyo goede liede opl plat laid

oick maor two werven tsiairs ter oightstwaerbeii eningen oft gemeyn
waerheyt on sullen dorven comen.

(1) <( Touchant les bommes de saincl Piere mondict Seigneur
declaire que les diets bommes de saincl Piere ae joyeronl poind do la

franchise d<^ I'hommage i\>' saincl Piere pour les crismes et delictz par
eulx commis el perpetrez, avanl quo ils se soyenl deuemenl monstres
estre hommes du diet Saincl Piere. Mais demouront lesdicts li mes du
did Saincl Piere pour los cas avanl did, a La judicature el correction des
juges soubs qui ils sonl demourants on d'aultres ; ausquelz la cognois-
sance en pourra appertenir, suit que desdictz crismes on delictz, au
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De/.e regeling van den Burgondier werd voorzeker niet

lung nageleefd. I)e onbtwistbare eensgezindheid der opge-

roepenen in de « informatie » wijst dit ten klaarste uit.

Zoo verklaert de stadskterk Joirdens :

« Dat de stadt van Loven by hnnne placcaetbrieven vuyt-

geschreven hebben diversche Sinte Peetersmannen oyck van

saken die gebnert waeren, eer er sy geinscribeert syn

geweest » en, voegt hij er bij : « beeft insgelycx van synen

raeesters, ende ouders booren seggen, dat men 't selve altyt

soo onderbouden beeft, ende dat by niemanden en weedt

levende die de contrarie daeraff gesien beeft » (1).

Daarop verklaart de procurenr Jan van Attaert :

« Ende selver oyck gepeactizeert als procureur dat die van

Loven vuytgescbreven hebben... ahvaert saecke dat sy voor

betboonen oft dinscbrijven van Sinte Peetersmanscbap in

calangien oft gevangen waeren geweest » (2).

Hetzelfde getnigenis legt de gesworen clercq Henrick Yaes-

bont af :

paravant ladicte monstrance faicte, lesdictz homines de Sainet Piere

ayent este calengiez on non.

« Item deelaire mondict Seigneur que de eenlx qui se seront deuement
montrez estre homines de Sainet Piere et depuis auront renuncie a leur

franchise demourront a la eognoissance et judicature du bancq ou ils

sont demourans, ou d'aultres juges competens ou ils pourraient estre

tirez et mis en cause. Et ne sera d'iceulx homines de Sainet Piere (en

tant qu'il toucheroit le cas, pour lesquelz ilz auroient faict ladicte renun-
ciation) faict aulcun renvoy ausdicts de Louvain, mais seront tenus
lesdictz de Louvain de soy deporter, de le requirer incontinent, que par
ceulx dudict banq ou aultres qui de la chose cognoisceront leur sera

certifie par lettres ou aultrement, deuement ladicte renuntiation avoir
este faicte.

« item et semblablement, se question ou debat se mouvoit. a savoir
se lesdicts crismes et delictz auroient este faicz ou commis devant ou
depuys ladicte franchise de Sainet Piere prouvee ou se la dicte renun-
tiation serait deuement faicte ou non, mondict Seigneur deelaire que
dudict debat sera cogneu par les ehancellier et gens de son conseil de
Brabant lesquelz parties oyez, et la verite sceue, se besoing fait, appoinc-
teront sur ledict debat seulement, et ce faict renvoyeront la cognois-
sance du cas et matiere principale la ou de raison estre dubura ». Boeck
van Sinte Peetersmannen, folio 12r. en v. : uitgegeven in Boonen :

Geschiedenis van Leuven, bl. 308 en B. G. B. H. t. IV, p. 217.

(1) Thoon, fol. 13r.

(2) Ibid. fol. 19r.
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<( Gevraegt of! Sinte Petersmannen liner privilegien alsoo

we] hebben als de misdael gebuerl is, oft opgeseghl wordt eer

sy linn privilegium ontfangen hebben ende geinscribeert ende

eedl gedaen hebben als daer aae seegt dat hy dat dickwyls

Belver gesien ende selver brieven geschreven heeft » (1).

Daarbij gebeurt het nog dikwijls dat een geboreD Sinte

Peetersman zicfa dan eerst komt betoonen en zicb dan eerst

doet inschrijven, wanneer liij, na een bedreven misdaad, door

de officieren van het platte land gevangen wordt. Welnu na

dit betoon ter laatster are geschied, wordt door de stad Leuven

de Sinte Peetersman « vuytgeschreven » (2), en zijn proces

wordt voor de Sinte Peetersmannenrechthank voltrokken (3).

Er is in heel de « informatie » geen enkele vraag die zoo

veelvuldig, zoo duidelijk, zoo categorisch beantwoord is ge-

worden (4), aangezien het juist znlkdanig feit was dat aan-

leiding gaf tot de informatie. Dionys van Swaertgeer had zich,

na een begane fout, toen hij reeds in 't gevang zat, als Sinte

Peetersman te Leuven doen opteekenen. Leuven eischt den

man voor zijn gerecht ; de « drossaert » van Gheel weigert tot

tweemael toe gehoor te geven. « Tc conservatie van hunnen
privilegien, hebben die van Loven hoewel zij daeraff eegeenen

prolfyte en hebben 't selve te kennen gegeven onsen genedigen

heere ende zynen secretaris raede by zeeckere requesten, daer-

nae dit proces gevolght is » (5).

(1) Ibid. fol. 3r.

(2) « Vuytschryven )> is de gewone uitdrukking om te beteekenen dat

de sta<t Leuven een brief zendt waarbij zij haren Sinte Peetersman voor
zich opeischt.

(.'{) Thoon, fol. 4r. : Henrick Vaeshont zegt : « dat by gesien liceft

binnen synen tyden ende oyck nude geschriften gevonden heeft die voor

synen tyde ghelevert zyn, dal soe wanneer yemandt hem Sinte Peeters-

man zeggende gevangen is geweest in Brabant buyten de vrye steden,

ende (tan iemandt van zynen bloede wesende hier te Loevene compt be-

toonende dal hy van den bloede is van Sinte Peeteisinanscliap dat als-

dan deselve hier geaccepteert wordt ende geinscribeert, ende den eedi

doet in den naeme van den gevangen betaelende de behoorlycke rech-

ten dat men aldan den gevangen metten placcaetbrieven vuytschryven
soude... » ; zie ook ibidem, fol. 99 v. : « ...ende denselven doende
inscribeeren, alsulcken gevangen deden by placcaetbrieven der stadt

van Loeven vuytschryven ».

(1) Thoon, fol. 9r.; 25v.; 34r. ; 19r. ;53v.; 57v. ; 61v.; 64r.; 90v.; !)9v.
;

107v. : liOr. ; U9v. ; 123v. ; 12!)r. ; 138r. ; 14()v.

(5) Thoon, fol. [Hv. ; zie ook dnarover ibid. fol. iNr., 23V., 30v., 34r.,

150 v.
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In ieder geval staat vast, dat het voorrecht dan eerst kan

gebrwikt worden door de buiten Sinte Peetersmannen wanneer

zij hun eigenschap betoond hebben en zich hebben doen

inschrijven ; doch het heeft terugwerkende kracht (1).

Sinte Peetersman is men bij geboorte; zoodat het inschrijven

niets anders is dan een certificatie « een getuygenisse ende

waerheyt omme in gevalle die gene gebraecke die kennisse

van Sinte Peetersmannen hadde daer mede te bewysene dat

hy bethoont Sinte Peetersman waere » (2) « in gevalle die

gene storven daer hy te voren mede bethoont hadde » (3).

Die verplichting zich te laten inschrijven, en het betoon van

zijn Sinte Peetersmanschap te doen, schijnt zoo als wij reeds

vroeger aanstipten alleen op de bniten Sinte Peetersmannen

te wegen.

Glaes Vaeshont, voorspreker, zegt het ons duidelijk : « die

tot Loeven woonden niet en behoeren geinscribeert te zyne,

noch en behoeven ooyck egeene rechten den hertoege te be-

taelen » (4), hetgeen bevestigd wordt door den Sinte Peeters-

man Goevaert van den Berge zeggende : « welcke inscriptie

van geenen noode en is te geschiene dan alleen voor die geene

die bnyten Loeven geboiren zyn » (5).

En dat is ook aan te nemen want in de stad Leuven, waar
de Sinte Peetersmannen een zoo nauw aaneengesloten kaste

(1) Tlioon, fol. 12v. :

Joirdens « seegt dat hy alt yt heeft hooren seggen van zynen meesters
ende nieer anderen dat soe wanneer yemandt van den bloede is, alsoo

geringe liy geboren is Sinte Peetersman is, hoewel hy noehtans die nri-

vilegien van Sinte Peetersmanschap niet gebruycken en mach, het en
sy dat hy eerst geinschribeert is ende die gewoonlycke rechten betaelt

heeft. »

Zie ook fol. 25r. :

Een man wordt « noehtans geacht ende gereputeert voor een geboren
Sinte Peetersman vanden tyde dat hy het leven in zynder moeder
lichaam gehad lieeft... maer en mach 'tselve noehtans nyet gebruycken
voor 't voorschreven bethoen oft inscriptie ».

Dergelyke verklaringen vindt men ibidem : fol. 22r., 31r., 34v., 38v.,

55i\, 59v., 66v., 72r., 84y., 90r.

(2) Thoon, fol. 155r.

(3) Ibid. fol. 157r. ; zie ook 69r. en 77r. : « is alleenlyck een certificatie

oft getuigenisse van dat hy Sinte Peetersman geboren is ».

(4) Thoon, fol. 90v.

(5) Ibid. fol. 84v.
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vormden, was het niel moeilijk den oorsprong van een zieh-

Sinte-Peetersman-noemend persoon na te gaan ; het I'eit dat

hij deel uitmaakte van ecu der zoo goed bekende families vol-

stond. Van vreemden, die nit den Lande zich voor Sinte Peeters-

mannen kwamen uitgeven, werd het bewijs hunner qualiteit

vereischt.

Ook de ordonnantie van Philips den Goede voorschrijvende

dat zij, die verzaken aan linn Sinte Peetersmanschap, voor de

gewone rechtera zullen verschijnen, werd niet nageleefd.

De Sinte Peetersman kan zoo maar niet volgens goeddunken
zijn zaken voor eene andere rechtbank aanhangig niaken.

Dat hij voor « saecken gronden ende erffve aengaende » (1)

niet voor zijn speciaal gerecht maar voor de laethoven ver-

schijnt, dat is klaar ; doch ook in gevallen van civielen aard

zou hij kunnen vrijwillig of gedwongen naar andere rechtera

uitzien.

Wat zal er dan gebeuren zoo hij aan zijn recht verzaakt,

zoo hij zijn qualiteit van Sinte Peetersman niet doet kennen,

zoo hij er zich niet op beroept of zoo hij het geding zijn aan-

vang laat nemen buiten 't gerecht der Sinte Peetersmannen

om ?

Twee gevallen kunnen zich voordoen : ten eerste dat de

gedaagde gedwongen wordt elders te verschijnen. in dat geval

kan hij in den loop van 't proces vragen dat de Sinte Peeters-

mannen van Leuven hem zonder toeven zouden « vnvt-

schryven ». Onmiddelijk wordt er dan gevolg gegeven aan

zijne vraag (2), want de Sinte Peetersmannen hebben het recht

(1) Thoon. fol. 106r. :

VI) « So n bethoonl Sinte Peetersman zyn Sinte-Peetersmanschap
aldaer gerenuntieer! of verswegen hadde, sonder hem te allegerene

Sinte Peetersman i<- sync, oft Litem aldaer gecontesteerd hadde, ende
liv daer aae versochte aen dt> stadt van Loeven placcaetbrieven to

bebbene die worden hem nyettegenstaende des voirs. is verleent, ende
moel dan syn partye bel sy officier <>n andere cesseren van de begonsten
procedure >>. Thoonj fol. I35r. Zi<- ook ibidem, fol. I 16v.

« Soe dal eenige bethoonl Sinte Peetersman bel privilegie van Sinte

Peetersmanschap gerenunchieerl tacite vel expresse ofl oyck Litem

aldaer gecontesteerl badde, dal aochtans hy soe verre dal versochl by

die van Loeven vuytareschreven is ereweest. » Ibid. : fol. 7">r.
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ter eerster instantie over alle zaken ; hun bevoegdheid is alge-

meen en voor de zaken en voor de personen.

Eens de Sinte Peetersraan uitgeschreven, moet het geding

naar Leuven worden overgebracht en daar kan de aanklagende

officier dan vragen dat het proces naar de eerste rechtbank

worde teruggezonden (1).

Dock wanneer de beklaagde gechvongen werd voor de

plaatselijke rechtbank te verschijnen dan wordt de eisch van

den ofticier ook afgewezen (2).

Wat de tweede onderstelling betreft, namelijk zoo de Sinte

Peetersman uit eigen beweging de gewonen gang der zaken

niet volgt, dan kan hij nog op eigen aanvraag, doch ook

ongevraagd op initiatief van die van Leuven, worden « vuyt-

geschreven » ; en nu ook wordt de zaak voor de Sinte Peeters-

man nen-rechtbank gebracht (3).

Eens de partijen te Leuven verschenen, wordt er over het

verzoek van terugzending beraadslaagd, en overeenkomstig

de beslissing wordt het proces verder te Leuven afgehandeld,

of naar de plaats van waar het kwam, verwezen (4).

(1) « soe souden nochtans in dyen gevalle alsnlcken ofticier sculdich

zyn naevolg-ende des vnytschryven dat te beding-en voor niyere ende
Sinte Peetersmannen ten eynde van renvoye ende sonde daeraff hem
vonnisse moeten verwachten voor d'lerste Instantie ». Tiioon, fol. 24v.

(2) Verklaring van Henrick van Raveschot, procnrenr : « Maer als

alsnleke verbintenisse oft litiscontestatien bevonden worden by alsnl-

cken Sinte Peetersmannen by bedwange gedaen .qeweest te zyne, soo

heeft oock wel geweten dat renvoye by Sinte Peetersmannen atf gewesen
is geweest. » Thoon, fol. 157v.

(3) Thoon, fol. lOv. : « dat de partyen daertegen de placcaetbrieven

verleent waeren in personeel saeeken tgerichte van Sinte Peetersman-
schap declineerde, onde dat nyettegenstaende huerder exceptien zy
moesten liier voor Sinte Peetersmannen te recht staen ».Ibid. fol. 155v. :

« soo sonde aochtans de meyere ende Sinte Peetersmannen van Loven
dierste kennisse van voirs. rennntiatie ofte prorogatie behooren te heb-
ben ». Ibidem, fol. 140r.

(4) Yerklaring van den Sinte Peetersman Aug. van den Berg-he : « ende
'tzendert dat hy heeft Recht helpen plegen dat die kennisse van expresse
rennntiatie van privileg-ie van Sinte Peetersmanschap oft taeite rennn-
tiatie toebelioirt lieeft den meyere ende Sinte Peetersmannen vanLoeven.
ende dat zy de kennisse daer aff genoemen hebben verseyndehde ende
behondende de zaecken nae dat de selve nae rechl bevinden ». Thoon,
fol. 124r.

« soe dat de Sinte Peetersmannen daer aff kennisse genoemen heb-
ben onde de saeeken alsdan gerenvoyeerl oft behonden alsoe hen dochte
nae rechle behoiren ». Ibid. : fol. 75v.
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Doch in de meeste gevallen, bizoiiderlijk als het proces in

zekere mate gevorderd was, werden zij gezonden naar het

gerecht « daar litis contestatie gebuert is » (1).

Zoo nu een der partijen de dagvaarding niet beantwoordt,

en zijn recht bij andere middelen vervolgt, zullen de Ste Pee-

tersmannen, deze « mesdaet ende mesgripen » niet ongestraft

Laten voorbij gaan (2).
*

* *

Eens het vonnis door de Sinte Peetersmannen geveld, bleef

er nog een weg open : de veroordeelden konden een beroep

doen op het stadsgerecht, op de schepenbank. Doch dit ge-

beurde heel zelden ; 't zou immers tot weinig verandering

Leiden : de Sinte Peetersmannen hadden ook in de schepen-

bank de meederheid. Ziehier wat Jan Blanckaert daarover

weet mede te deelen :

De veroordeelde wordt « by den meyere geexecnteert sonder

(1) Getnigenis van procureur Jan van Attaert : Thoon, fol. 14v. ; zie

ook fol. 49r. : « wanneer eenige Sinte Peetersmannen voor een ander

gerichte te verre in recht geprocedeert hadde... dat zy die met hueren

vonnisse renvoyeerden ende versonden ter plaetssen daer zy in rechte

gevangen hadden ».

Ook nog fol. 69r., 100r., 109r., I13v., 119v.

(2)« Item (tin alsulken mesdaet ende mesgripen alsPetervanDriemyten
mesdaen en mesgrepen heeft tegen de heerlieheyt, ut dien dat hi met
sekeren saken betyende was Janne wilen Sprengher Sinte Petersman
van Lovene, daer af si in heyden siden mot hrieven der stat van Loeven

dach hadden, voere den meyere ende Smite Potorsmanne van Loeven

welken dach, de voers. Peter niet en hielt, den voirs. wilen Janne dien

houdende, also dat Sinte Petersmannen van Loeven den voirs. Janne

van don ticliton dos voirs. scoutheyts vorweort wysdon, denwelken
vonnisse niet wodorstaonde de solve Peter also verwarf met hrieven aan
den marcgreve van Aiitwerpen dat hi tAnwerpen nut don banck daer hi

gosoton Avas, in don steen gehaell werl daer hi van pinen doet in bleven

is. Ende eer hi doet hloof so hadde hi geloeft den voirs. marcgreve LX
cronen, daer om een syn outste sone nu weder tot Antwerpen ingehaelt

was. So is horn gosedt ter hotornisson onsen genedigen here ende synre

stat de bedevarden hier na bescreven. Ierst een bedevarl tsente Peters

en Panwols to Romon. ende der wort te porron bynnen XLdaghen. Kudo
als hi van dior bedevarden wedercomen sal syn, bynnen XL dagen daer

na een ander bedevarl te doen to Ruchemadouweende van elker bedevarl

goodo waerheil te brenghen (coram Albus, Hike). Kudo voerl dat hi ver-

wcrven sal dal df gelufte van de voirs LX cronen te nyente sal wesen

gelyc hi gedaen beeft. XIlUc XXI, jul. XIII.

Stadsarchief Lenvcn : Bedevaertboe k. X" 397, fol. GXLIXr.
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voirder vonnisse van yemanden, het en waere dat alsucken

persoen naer 't voors. beleyden begeerde der stadt recht van

Loeven in welcken gevalle de meyere hem soude moeten bren-

gen voor schepenen ende hem aldaer aensprecken nemende
voor zynen thoen te baeten het beleyden dat hy voor twee

schepenen ongehacht ende ongehonden nae dat hy gepeynt

geweest hadde gedaen hadde, welck getuigenisse van den

voorschreven twee schepenen saecke is ende fondament daer

vuyt hy gecondempneert werdt, dit heeft hy aldus van zyne

onders ende meer andere gehoirt dat alsoe geschieden mach
soe verre die gevangen trecht van der stadt versueckt in case

als vore, maer en heeft tzelve noeyt binnen synen tyden sien

oft weten gebueren » (1).

Later, op 't einde der xvi e eeuw znllen sommigen van het

vonnis der Sinte Peetersmannen in hooger beroep willen

komen ; maar daartegen znllen de Sinte Peetersmannen zich

met alle kracht verzetten (2).

Onder de straffen waartoe de veroordeelde Sinte Peeters-

mannen verwezen worden, vinden wij er van alle soorten.

Voor <( hooge injnrieuze woorden » is Goedevaert van der

Lynden verwezen om zijn rechterhand te verliezen (3) ; Peter

Woyts om het zolfde feit is verplicht eerst en vooral veront-

schiddigingen aan te bieden en daarna eene bedevaart te doen

naar Rome (4) ; een andere Sinte Peetersman wordt in derge-

(1) Tlioon, fol. 142v.

(2) In verband hiermede is het stuk van do appellatie van Vranex
anno 1563 zeer leerrijk : zie stadsarchief Leuven, N° 221, Boek I, fol. 66.

De conclusie luidt : « Concludeeren dat die voirs. appellatie es niet toe-

gelaten ende dal nyet toegestaende 't vonnisse in question ter execntie
gestelt sal worden in gewone manieren ».

(3) « ...Goedvaerl van der Lynden ^aff den meyere van Herenthout
hooge injuxiose worden... Goedevaert geduempt was van zyn rechter
ha ndi te verliesen of tsestig realen daer voer to betaelen metten costen
van don processe. » Thoon. fol. 92v.-93r. ; zie ook ibid. fol. 102r.

(4)«Item sekere vonnisse tusschen Peeter Woyts Sinte Peetersman van
Loveine teeenre rude de schouttel van Herentals ten andere zyden nopen-
de sekere injurieuse rude dreygelycke woorden by i\ t 'n voers, Sinlo Pee-
tersman gesproken op de dekenen warandeerders ende oudermans van
laickenen tot Herenthals ende onde andere tegens enighe seggende
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lijk geva] tot eene liooge boete veroordeeld (1).

Word een Sinte Peetersman aangesproken voor slagen en

verwondingen dan kon hij « den pys maken tusschen de

voors. partyea »> (2).

waert dat ghyl my alleene gedaen hadde ick sonde u eene dagge door a

kinnebacken steken, dwelck in geval le van ontkinnen de voers. schout-
tot presenteerde te thoonen gelyck hy ook dede. Waarop de voers. Sinte

Peetersman seyde de thoon derail die de voers. schouttel voertbrachte
iiici ie wesen aceptabel mel vele meer andere cedenen ende in desen
versueckende partyen in wederzyden rechl ende vonnisse, hebben < I *

-

heeren Sinte Peetersmannen van Loeven te manisse smeyers gewe en

voir vonnisse, dal de voers. Peeter Woyts Sinte Peetersman sculdich s;d

s\ ii te beternisse van de injurieuse woorden by horn den dekenen
warandeerders ende oudermans voers. overgesecht comen sal ten iersten

daege van rechte als de dekenen warandeerders en oudermans verga-

derd sullen wesen, bloothoofts bebbene eene wassene keersse van eenen
ponde al brandende in zyne banden ende in praesentie van den officier

aldaer den selven dekenen warandeerders ende oudermans <>p zyne
knien vergiffenisse te hidden van ile selven injurien, ende soo voorts de
selve keersse al berrende te draegen ende offeren in de prochiekercke van
Herenthals voor den patroon oft patronnersse aldaer. ende die aldaer te

laeten barren,ende tselve geda£n synde de meyere inne aaeme van onsen
genadighen heren voers. te doene eene bedevaart SintePeeters ende Sinte

Pauwels tot Ron i en. derwaerts te porren binnen XL dagen daernae ende
daeraff goede waerheyt te brengene nae dese stadl rechl. oft van alien

binnen middelen tyde derail' desselfs meyers moel te bebbene, oaedat
de waerheyt gedraegen heeft. Actum in scampno pres. Graven, Lynden,
llerinys. Duffle, Oliviers juniore, hominibus Santi Petri Lovaniensis.
.\o\ embris XXII anno XV, N" XVI/in 3a. »

B. S. 1». fed. 42r.

Ibidem, fol. 43r. vinden wij als straf eene bedevaart aaar Milanen

;

ibidem, fol. 47r. en51v. een wech te Rome,
llei vraagstuk der strafbedevaarten werd Mink behandeld door

l»
r E. Viin Cauwenbergb in zijn doctoraal proefschrifl « Les pelerinages

expiatoires el judiciaires dans le droit commudal de la Belgique an
nin\ en-age )> Louvain, 1 922.

(I)k Ken heiliooni Sinte Peetersman, wiens aaeme hem nyel voor en
staedl te vercleeren den officier van der plaetsen daer hy woonde die

hy oyck nyel en weet te vercleeren vele injurieuse worden gegeven had-
de in een vergaderinge van volcke op den plaetse van den dorpe, stry-

ckende tot dyen syn coussen aeder ende laetende hem achter sien hem
seggende : compl daeget my van achter. daer voere hy by den officier

aangetasl ende gevangen wordt, die hem dede vuytschryven en werde
by den officier voor die \ oorschreven Sinte Peetersmannen daar ;df aen-
gesproecken... by Sinte Peetersmannen geduempl werdl in groote amen-
de... » Thoon. fol. I45v.

(2) lleniick van Dongen werd beschuidigd door Rombaut Geysbrechts
dat 1 1 i

j
hem <( by mnlit ende ontyde gequetst hadde » — « daer all met

10
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Zelfs bij een geval van doodslag kon men zich met de ver-

ongelijkten verzoenen (1).

Niet altijd kwam de plichtige er zoo goedkoop van af :

bv. Jan Biscop, die aan zijn tweeden doodslag was, schoot er

het leven bij in (2).

Men kon ook op de pijnbank gelegd worden, indien men
zijn schuld bleef ontkennen. Zoo zegt ons Careel Boxhoiren dat

Jan Biscop werd « verwesen ter scherper examinatien » (3).

Zijn schuld te willen looehenen hielp derhalve niet veel
;

men werd gepijnd totdat men bekende ; en zoo men na de

pijniging zijn bekentenis hield staan werd men « geexecu-

teert » ; herriep men de bekentenis, door de pijnen afgedwon-

gen, dan werd men terng op de pijnbank gelegd.

Ziehier hoe volgens Jan Blanckaert oud wethonder, die

pijniging geschiedde :

Eens verwezen ter scherper examinatien, « soe worden die

persoonen op die banck geleydt by meyere borgemeesters ende

seeckere gedepnteerde Sinte Peeterniannen ende hem gepeynt

synde ende eenige saecken daer liy 'tlyfl mede verbuert mach
hebben geleden hebbende, soe wordt deselve man geleydt

voor twee schepenen van der stadt voorden welcken men hem
vraegt of hy by synen belyden blyft oft niet, en deby alsoe hy

vonnisse do saocke te Loeven gehouwen wert, nae don welcken Bonder

voorder procedure don pys tusschen devoors. partyen gemaeckt wordt.))

Thoon, fol. 103r.-103v. :

'

(1) "Willom van den Eynde eenen dootslach geperpetreert hadde ten

huyse van don meyere tot Heronthont... appoincteerde hy mette heeren

ende partyen ende quam alsoo vuyton gevancknisse.., » Thoon. fol. 95r.

Zieook fol. I02v. on fol. lllv.

(2) Jan Biscop daernae oni eenen anderen dootslacli ende diversclie an-

dere stucken by hem geperpetreert tot Herenthals gevangen ende weder-
oni als Sinte Peetersman vnyt crachte van placcaetbrieyen van Loeven
aldaer gelevert, ende wordde daer verwesen by meyere ende Sinte Pee-

tersmannen ende molten sweerde geexecuteert .» Thoon. fol. 97 v.

« ...geprocedeerl by don meyere van Loeven voor Sinte Peetersmannen
aldaer dat hy verwesen was ter doot ende geexecuteert metten sweerde.n
Ibid. fol. (.)iy.

(3) « verwesen ter scherper examinatien, ende mits dyen dat hy syn
I'ovt bekende soe werde hy tot Loeven geexecuteert met ton sweerde...

»

Thoon, fol. I32r,
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seyde neen soo sonde hv wederom heerpynt worden soo lange

ende soo vele tot dat de borgemeesters ende Sinte Peeters-

mannen dochl genoch syn, ende soo verre hy by syn bekennen

blyft soe word! die by den meyere geexecuteerl » (1).

De privilegien van hel Sinte Peetersmansgerechl worden

over 't algemeen geeerbiedigd. Treffen wij hier of daar een

ollieier der « snialle » heeren aan, of zien wij ergens een der

ondergeschikte heeren geen gehoor geven aan den « onslach-

brieff m van de Sinte Peetersmannen, dat zijn dit inbreuken op

eene wet die algemeen door 't heele land weid erkend en

aangenomen.

Zoo zien wij wel dat er in 1501 een geschil vereffend wordt

ontstaan tusschen de « Baender-heeren, smalre heeren ende

Edelen in Brabandl ten eenre, ende de Steden van Loven

ende Brussel ter anderen zyden ; rakende de executien van

de Schepene brieven der voorz. steden buyten limine jurisdic-

tien ende de buitenpoorteren woonende oft gevangen wor-

dende onder de jurisdictie van de voorz. Heeren » (2). Van
Sinte Peetersmannen, wonende of gevangen gewordcn onder

de jurisdictie van de voormelde heeren, is er geen spraak
;

hetgeen wel bewijst dat alles volgens den wensch der beide

partijen verliep ; want, laten wij het niet vergeten, dergelijke

acten werden er sleclits gemaakt als er een betwisting voor-

kwam over recht of voorrecht (3).

Enkele maanden later, op 22 October 1501, werd een nienw

akkoord gesloten, ditmaal tusschen de edelen van 't land van

Brabant, en de stad van Leuven, aangaande 't behoud der privi-

(1) Thoon, fol. I42r.

(2) Luyster van Brabant, d. IV, 1)1. 65457.

('.\) Stippen wij hier terloops aan, line he! voorrechl der buiten-Sinte-

Peetersmannen wijder droeg dan dat der buitenpoorters van Leuven.

Over deze laatste vinden wy in bet voorgenoemde stuk volgende beslis-

sing :

o linn aengaende den buyten-poirteren der voersz. steden, dat die

selve buytenpoirteren in criminele saecken den voersz. steden, ende in

civilen saken den voirsz. smalen heeren toebehoiren sullen, gelyck

'i voirsz. advys ende concepl inhoudtende begTypt. >> Luyster van Bra-

bant, ibid. l»l. 67.
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legien van deze stad (1). In de negontien artikelen in deze oor-

konde bevat, wordt er in 't lang en in 't breed gehandeld over

de « buytenpoorters », over de gevallen waarvoor zij te rechte

zullen staan ter plaatse waar zij verblijven, over de procedure

welke men volgen moet wanneer zij voor crimineele zaken

uitgoleverd worden ; ook spreekt men van de binnenpoorters,

hoe deze « in criminele ende civile stukken staen ende blijven

ter kennissen, judicaturen ende executien van de scepenen der

selver stadt ende der selver stadt gelevert wordden soe verre

sy buyten onder die smaele heeren in hueren lyve of goede

gearresteert ende gecommert oft beledt wordden ». Verder

besluit men : <( so questie wordt oft zij die feyten... voere huere

poerteryen en oft namaals gedaan hadden... in dyen gevalle

gevangen oft gearresteert blijven aldaar 't feyt geschiet es

totter tyt toe men zekerlijk wiste, wes daerafT waere ». Ook
nog dit lezen wij : « Item dat nyemant hem en zal mogen
bevrijden van hanteringen van montcosten van peyne ende

aerbeyde van hantwercken van loon van boden van cnapen

ende maerten maar daeraeff rechtsplegen ter plaetsen daar

die gevrydde woonachtig zal syn.

« Item dat die stadt van Loven vs. huere poerter niet be-

vryen en zal mogen tegen contracten comenscapen oft appoinc-

tementen die by hem gemaeckt oft getracteert syn in vrye

jaermaercten van de steden oft vryheden van Brabant ».

Het feit dat het binnen- en buyten-poorterschap van Leuven
eens te meer het voorwerp was van zoo'n scherp afgebakende

overeenkomst doet vermoeden, dat de « smalle heeren » er al

te dikwijls lichtzinnig mede omsprongen.

En 't andere feit, namelijk dat in de heele overeenkomst

geen woord gerept wordt over de binnen- of bniten-Sinte Pee-

tersmannen geeft ons de verzekering, dat het geprivilegieerde

korps van Leuven zich over dergelijke verongelijkingen niet

te beklagen had.

Maar zoo er toch uitzonderingen op dezen algemeenen regel

voorkwamen, dan lieten de Sinte Peetersmannen het zich niet

(1) Stadsarchief Leuven, litt. E, n° 1 : een copie is te vinden in 't rijks-

archief te Brussel, Cart, et manuscrits. 5a, fol. lOOr.
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•welgevallen (1). Gedeputeerden worden naar de steden

gezonden opdat deze de Sinte Peetersmannen zouden los-

sen (2). Zelfs dan wanneer de raad van Brabant inbreuk op 't

privilege wil maken, trekken zij him stoute schoenen aan <mi

gaan zij regelrecht naar don hertog van Brabant om l)ij hem
persoonlijk lmn zaak te verdedigen, en zij winnen het pleit (:J).

(1) In n" 2641 van het Leuvensch stadsarchief staat onder meer voor
M jaar 1422 een fltnke afstraffing voor een drossaarl die de Sinte Peeters-

mannen gedurig Lastig viol :

« Item omme deswille dat Willem van dor Lyndon die drossampl van
Westerlo ende van Herssele een lange wyle gehouden ende gebuert
heeft lit'in inden selven ample alsoe mesdraegen heeft, ende de goede
liede alsoe ongenedichlic gehandelt, alsoe wade poerteren ende Sinte

Peetersmannen van Loevene alse andere dal daeraff te meneghen stonl

groete ende menichfuldige clachten aen de stadt van Loevene comen
si in ».

Dan volgt een bijzonder feit van verwonding op een poorter van Lea-
ven met de speciale straf.

Het stnk #aat verder :

« Ende voert dat hy alle andere poerteren ende Sinte Petersliede van
Loevene dair clachten voere de stad afcomen syn dal by se veronrechl
ende verlast heeft oec sal cuelen ende vernuegen nae goetduncken van
der stad. »

Daarbij wordt nog besloten dal om wille van al die euveldaden « de

voers. Willem van nu voertane nemmermeer ampt oft diensts van
ennich beeren oft steden weghen bynnen den lande van Brabant hou-
den Qoch vneren en sal in gbeenre wys ».

En als toemaatje krijgt Willem dan nog :

« Eene bedevaert te Sinte Peters te Roemen ende noeh een bedevaert
te Sinte Jacops in (ialissien ».

(2) «Item ten bevele van den borgemeester, vergouden Anthonise
Zedelere van dat hy selvere van den gedeputeerde Sinte Peetersmannen
ende die secretaris van dese stadt vuerde tot Vilvoorden omme te ge-

crygen Jannen van Borchoven aldaer gevangen wesende, die welcke
begeerde trecht van den Sinte Peetersmanscappe alhier, etc. Habetur
onder s'diversen van den iiiien qnartier de rekeningen anni 1492 fol. 81.

»

Zie 13. S. P. fol. 37v.

(II) « Anno 1445 XVa Pebruarii reysden de beeren borgemeesteren met
eenighe andere heron van de stadtraede van Loeven, aemlen hertoghe
van Brabant aaer Bruesselen, om aldair te verantwoorden eenen Sinte

Peetersman van Loeven die den Haedt van Brabant voir hen te rechte

betrecken woude, wesende tegens de blyde Incompste ende den rechte

van Sinte Peetersmannen dwelck <le voers. heeren vande stadt Loeven
ende die vanden voers. raede van Brabant alsoo hebben vervolghl als

dat den raedt van Brabant van bunneopset affstandt dedenende lieten

de voers. sladt van Loeven derinne haere rechl gebruycken Habetur
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De bnwillige officieren van het platteland die, na het « vuyt-

schrijven », den Sinte Peetersnian niet wilden leveren, wer-

den gestraft (1). Deze straf werd reeds in den tweeden en,

a fortiori, in den derden « plaeaet brief » opgegeven (2).

Dnrfde nochtans de eene of andere officier het aan, de wet

der Sinte Peetersniannen te overtreden, of wat nog minder

was bij de nitvoering der wet de vormen te veronachtzamen,

dan werd hem daarvoor de les gespeld op eene manier die

hem alien lust zou ontnemen om in een volgend geval derge-

lijk vergrijp te vernieuwen. De meier van Meerhout had een

Sinte Peeterman te Leuven afgeleverd, doch gebonden « onta-

melic met zeelen » ; daarop werd hij en de vorster tot eene

lange bedevaart verwezen (3).

in de rekenninge de stadt Loeven tenjaere 1444 int iiiequartier tcapittel

vanden voyaigien. »

Zie B. S. P., fol. 37r.

(1) « Henricke van Immersele als hootschouteth van Liere— den
welcke wygerde (eenen Sinte Peetersman) te leveren den ineyere ende

Sinte Peetersmannen van Loven... ter causen van welcke weygeringe hy
vuyt Loeven gebannen werdt ». Thoon, fol. 97v.

(2) « Maer hebben altyt gelevert geweest ende dat meer is mits dyen
dat de tweesten ende derden plaeeaet brieff inhondende de correctie van
der stadt, dal hy nyettegenstaende dat zy naeniaels geobedieert hadde,

nochtans mits hueren vertreeken van den lieere ende der stadt geeor-

rigeert syn geweest welcke correct ie men sonde vinden geschreven inden

correctie boeck van der stadt ». Thoon, fol. 28r.

(3) « Item, om alsnlken mesdaet em\o mesgripen als Johannes Clans,

meyere van Meerhout, ende Goessen Mettens, vorstere van Meerhout,

mesdaen ende mesgrepen hebben jegen de "heerlicheyt ons genedichs

(here shertoghen van Brabant) ende synre stat recht van Loeven van dat

si Goossen de Voeght, die van de vryheyl ende van den rechte es van
Sente Petersmanschap van Loeven, gevangen brachten, ende gebonden
ontamelic met zeelen, binncn Loeven, opter stathuys, ende hide banc
aldaer voer trecht daer de ineyere ende scepenen te gedinge saten,

dwelck noyt gesiea en was, soo es hen geset te beternisse, onsen gene-

digen here ende synre stat te welen den voirs. Joannes Glaus een bede-

vaert tsinf Jacobs in Galissien, ende derwaerts te porrene binnen
XL dagen, ende goede waerhcyt daervan te bringhen ; ende den voirs.

Goessen Met I ens een bedevaert tot Onser Vrouwen te Ruchemadouwe
ende derwaerts oic te porrene binnen XL dagen, ende goede waerheyt
daervan te brengene. (Coram) Lombaert, Lynden schepenen, July ulti-

ma. » Leuven : stadsarchief.N 397. Bedevaertboeck, folio, 125v, anno 418.

N° 2461 van het Leuvensch stadsarchief beschrijft uitvoeriger de mis-

daad van dezen meier en zijn vorstere :

« soe dallen de voers. meyere ende vorstere te Lovene brachten op
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Zoo iemand een Sinte Peetersman buiten rechte behandeld

liccft (1), of dozen in hot gevang « onbehoorlyck getracteert »

sou hebben (2) of « geduymysert boo dat dbloet daarvuyl ende

naor gevolght es, en daarenboveD deselve gevuerl » niel aaar

Leuven maar aaar eerie andere plaats ('.)), dan word! er op

eon peert gebonden, zyn voete onder des peerts buyci zyn bande op
sinen rugge daer hy aochtan van gheenen quaden feyte en was, ende
niel dan besweerl van geloften, dat by geloefl sonde hebben eenen te

goedene in een stuck erfs dair sy daerna om dinghden voir Sinter Pee-

tersmannen ».

(1) « Want Lambrecht van Boeckele hem grootelyck mesdraegen heoft,

tegens de hooghe heerlyckheyl <>ns genadichs beeren ende do stadl

rechte van Loeven, vuyl dyen dat hy Henricke Paridaens, te Herssele,

Sinte Peetersman van Loevene, buyten forme van rechte gehandelt
booft, ende inde gevanckenisse doen stellen, daeraff de stadt, met
goeden oorconden, to bynnen es ; soo es overdraegen byden raede van
der stadt, dat de voers. drossato to betornisse sal betalen, binnen
XL daeghen naestcomende, vier duysent licit steens, d'een hellicht

daeraff te leveren op de stadt vesten, daer hem dat bewesen zal word-
den ; ende dat by van de andere hellicht sheeren moet hebben sal, in

aide manieren voers. Gepubliceert tor presentien van joncker Ywain
van Corttenbach, meyere, van den Beige, Crol, borgemeesteren, Her-
meys, Tymple, Berghe, Oliviers, van Colen, schepenen ; juny, XXVII
anno We VII. Haec int Correctieboek der stadt Loven, folio 100. »

Zio 13. S. P., fob 35v.

(2) a Want de voers. Henrick hem grootelyck mesdraegen heefl enz.

in dyen dat in den aentaste ende vangene van den voers. Sinte Peeters-

man, den selven onbehoorlyck getracteert ende inde gevanckenisse
wesende ^ohoit ende gestooten ende andere onbehoorlycke manieren
tegens hem voertgesteld heeft, van alien den welcken de sta<lt, met
goeden oorconden te bynnen es ; soo es overdraegen als voire dat de

voers. Henrick Verryt, tor betornisse als voire sal betaelen, binnen XL
dagen naestcomende, inde manieren voers. acht duysenl steens. Ter

presentien als voere. Intvoers. Gorrectieboeck, fob loo. » Zie B. S. P.

fob 36r.

(3) « Ynyt dyen dat Jan Blericx, Schontet van (diilsen, Anthonisc
ende Gornelise Wagemakers, ongehoude kinderen Peelers A.ndries

Wagemakers, Sinte Peetersmans van Loven, inde plicht ende defensie

wesende dessellfs Peeters, haers vaders, aangetasl ende gevangen heefl

gehadt, ende die alsoo gevangen hebbende, buyten wegen van rechte,

zoer rouwelyck ende vreeselyck gehanteerl ende geduymyserl heeft,

soo dat dbloet daervnyt ende naer gevolght es ; ende daerenboven deselve

gevuert tot Breda, a] ton grooten achterdeele ende in cleynicheyl de

hooge heerlyckheyl ons genadichs beeren, den rechten ende privilegien

van dese siadi ende de vryheytrechte van Sinte Peetersmanschappe de

selver, gelyck <\<n raede van de stadt des al met goeden oorconden te

bynnen es, soo es den selven Schoutet van Ghilsen, ter betornisse van
des voers. e-,, geset te doene maecken een halve roede muera opde stadt-
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dezen laatdunkende persoon een straf toegepast die profijt

en aan de stad en aan den hertog zal bezorgen ; want in een

Sinte Peetersman is de stad in haar poorter, de hertog in

zyn mesnier gehoond en benadeeligd geworden.

vesten van Loevene, van gronde op te niaken, daer hem dat van de stadt

weghen gewesen sal wordden, ende van dander hellieht sheeren goeden
moet te hebbene. Gepnbliceert, coram Pinnock, substituyt van den
meyere, Graven, Tybe, borgemeesteren, Oliviers, Berghe, sehepenen

;

jniiv XXIIIIa, anno XVc XIIII. »

Haec int voirs. Correetieboeck, folio 133v.

B. S. P., fol 36r en v.



KAPITTEL V

ANDERE VOORRECHTEN

I Id speciaal gereckt was hot grootste privilege; zelfs Lipsius

die in zijn « Lovanium » schreef : « Isti Petermanni, quorum

nonien viVit, jura extincta aut certe Languida sunt » (1),

getuigde zulks, zeggende : « Habens inter caetera eximium : ut

nusquam vadari conveniri, judicari, nisi coram sui collegii

hominibus possint » (2).

Die bizondere rechtbank was genoeg om van hot Sinte Pee-

tersmanschap de meeste beuijdeuswaardige qualiteit te maken

die iemand in de middeneeuwen kon begeeren. Want te dien

tijde was het gerecht een bron van inkomsten; het gerecht

werd zooals andere goederen in leen gege\en
y
en hij die het

hoogere of lagere gerecht voeren mocht, trachtte zooveel

beschuldigden mogelijk voor zijnen stoel te brengeu, en de

veroordeelden tot de grootste geldelijke boete te veroordee-

len (3).

Het was een niet te onderschatten verlichting voor den be-

schuldigde en ook eene groote geruststelling voor reenters,

die « pares » waren, te mogen verschijnen; men stond tegen-

over personen van een zelfde korps, die de zelfde belangen toe-

gedaan waren en over de zakendezelfdegedachten koesterden;

men was dus ook zeker door hen begrepen te worden. Daarbij

kon men er op rekenen geoordeeld te worden volgens de

(1) J. Lipsius : Lovanium, 1 i 1 > . II, c. 1 1 1 1

.

(2) Ibidem.

(3) Zie Flach, I. I ; L. II, ch. VII, p. 21!) ss. : « II ne iallait plus songer
a Be faire proteger par la justice, mais tout an contraire k se prot6ger

coiitre elle. Deux efforts en sens contraire se firent done jour : effort du
di'-tenteur de la justice territoriale, de s'en servir de plus en plus coninie

d'un instrument de domination et une source de profits ; effort des

justiciaries de se soustraire a la juridiction territoriale pour se soumet-

tre a la justice personnelle, soit a la justice de leuis t'^aux, de leurs

pairs, »
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rechtvaardige mate — voor zoovcel dit bij een menschelijk

gereckt mogelijk is — . Want, daargelaten dat de korpsgeest

daartoe leidde, de rechter van vandaag was er zich ook wel
van bewust dat hij morgen op de plaats van den gedaagde

zou knnnen staan en vice-versa.

Dit alles ingezien, zou zelfs dit eene doorslaande privilege

in staat geweest zijn oni de Sinte Peetersmannen te doen door-

gaan als bevoordeeligden : « prae caeteris hominibus pri-

vilegiati ».

Dock wij kunnen de keele formule overnemen uit de admis-

sie-brieven van de vrijgewijden : « prae caeteris kominibus et

in plaribus privilegiati » (1).

Eerst en vooral, tot aan den opstand van Coutereel toe,

worden alle waardigkeidsbekleeders onder ken gekozen.

In de keure van Leuven ten jare 1306 door kertog Jan

gegeven, staat dit oude voorreckt uitdrukkelijk bevestigd :

« Item gkeven wi ken ende kebben gkegeven dat men vor-

tane kiesen sal uten gesleckte scepenen, gesworne, ende

guldekene van jare te jare, ende die selen wi ken gesta-

degken gelyc dat plack te sine bi onser vordertide kertogken

van Brabant » (2).

Die gezworenen kadden eene bizondere rol te vervullen.

Deze voorkeur was natuurlijk vleiend voor de Sinte Peeters-

mannen, dock was ter zelfder tijd een fijnen politieken zet van
Avege kertog Jan.

Wat zijn immers de gezworenen ?

Naarmate de opkomende gemeenten sterker werden, en de

sckepenbank meer en meer ket instrument van den vorst

bleek te zijn, wilden de poorters eene instelling in 't leven

roepen waaraan zij kunne belangen, die niet altijd evenwijdig

liepen met deze van kunnen souverein, in voile zekerkeid

konden toevertrouwen. « Die raad, zegt koogleeraar van der

(1) Zie bijlage : admissie brief.

(2) Wij citeeren volgens hot Gleyn Charterboeek, fol. XIv. Het werd
geschreven in 't jaar 1307. Niet te verwonderen, staat er dan ook een
streep door dit artikel getrokken met de nota : vacat. De keure is uitgo-
g-even in Brabantsche Yeesten, Codex diploniaticus, t. I, bl. 730 vlg.
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Essen, staat dus nevehs de schepenbank en Leefl dikwijls mei

de schepencn op zeer slechten voet. Die raad heeft zljne macht
alleen van de burgers ontvangen ; zijne Leden heeten « ^rc-

zwoornen » — jurati — . Ze zijn de uitvoerders van den volks-

wil en hungen alleen van del volk af, zooals de schepenen

alleen van den vprsl al'hingen. )> (1)

De opbracht der schepenen vinden wij klaar en duidelijk

uiteengezet in de keure van Zont-Leeuw 1213 : « Praeterea

ipsi purgenses sex j urates eligant inter se, quicum scabinis

excessus oppidi corrigentes, de honore et utilitate oppidi trao

tent. » (2) « De gezwoornen, zegt nog hoogleeraar van der

Essen, spreken recht nit over al de zaken welke de stadsge-

meente rechtstreeks aanbelangen. Ze zijn met de bewaring

van den stadsvrede belast; ze hebben het beheer der financien

in handen, ze beschikken over de gemeentegoederen, ze zetelen

in het raadhuis en bedienen zich van den zegel der genieen-

te. ») (3)

In het hertogdom van Brabant hebben wij eene gemeente

van zeer gematigde type ; de hertogen schijnen geene oppo-

site gevoerd te hebben tegen de ontluikende gemeenten, ook

zien wij gezworenen en schepenen eendrachtig samenwerken.
En wat kon de hertog beter doen om die eendracht te besten-

digen dan aan de poorters van Leuven toe te laten bun
mannen, bun gezworenen, te kiezen uit dezelfde categorie

waaruit hij zijne schepenen nam ?

De goede verstandhouding en de vrede in de stad hadden

er alles bij te winnen, en de hertog zelf had er niets bij te

verliezen aangezien schepenen en gezAvorenen zijne « homi-

nes-li^ii », zijn Sinte-Peetersmannen-meisniers waren.

lit hun aldus samengestelde midden kiezen de gezworenen

twee burgemeesters ; zooals de meier de vertegenwoordiger

van den hertog is, zoo worden deze twee gekozenen de verte-

frenwoordigers der gemeente (4).

(\) L. van der Elssen : Geschiedenis der middeneeuwen : hi. 17(i « de
eerste en bijzonderste gemeente Lnstellingen ».

(2) Brab. Yeesten : codex diplom. I. I, j>. (519.

(3) L. van dor Essen : Leuven in do middeneeuwen, jaarboek Davids-
f.mds 1914, 1.1. 27.

(1) Zie desaangaande H. Van der Linden : Histoire do la constitution

de Louvain, ch. II : Le conseil des jures.
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Het burgemeesterschap van Leuven kwara dus ook in -de

handen van de Sinte Feetersmannen.

Naast het korps der schepenen en dat der gezworenen,

bestond er te Leuven nog een ander korps : de gilde (1). —
« Des la fin du xne

siecle, zegt H. Van der Linden (2), s'etait

forme une association de niarchands, qui avait le monopole

du commerce de la ville. Cette association, appelee Gilde,

devint pour ainsi dire un rouage indispensable dans l'orga-

nisme urbain. Les « mercatores » qui tous en faisaient partie,

constituaient en eiTet, l'element le plus actif et le plus impor-

tant de la bourgeoisie : par suite de leur communaute d'inte-

rets, ils s'etaient reunis en un corps compact afin de pouvoir

prendre toutes les mesures necessaires au developpement du
commerce local. » Weldra werd deze gilde « lakengilde » of

« gilde der draperie » genoemd, daar hare leden voornamelijk

lakenhandelaars waren. De « gilde » verdedigde de belangen

van den handel, en dank aan het aristocratisch karakter

dat zij weldra aan nam, wist zij, alhoewel ondergeschikt aan

schepenen en gezworenen, haar invloed te doen gelden ook

tot op den algemeenen gang der zaken.

Ook in de gilde, zooals wij zagen uit het charter van 1306,

hebben de Sinte Peetersmannen de leiding in handen, want
de dekenen moeten uit de geslachten gekozen worden.

In het charter door hertog Jan III den 27 maart 1340 aan

Leuven geschonken, leeren wij ook dat de dekenenknapen

onder de geslachten zullen gekozen worden. « Ende altoes is

die meininge dat die guldeekene kiesen selen hare knape elc

in synen geslechte met gemeinen consente... » (3). Met reden

(1) Over het ontstaan en de ontwikkeling der gilde te Leaven, zie

H. Van der Linden, ibid. ch. Ill : la Gilde.

(2) Die gilden geven gewoonlijk het ontstaan aan de gemeente ;

de eerste gezworenen of raeden staan in het dienstboeck van Leuven
onder 't jaartal 1233. (Dienstboeck n° 251 van bet Leuvensch stadsarchief).

(3) « Inden ier.sten online die redenen dat elc man vortane die ambacht
houden sal in onse vors. stad si van gesworenescape van deekenien
ochte van knaepscape ende dat daer toe behoert te poente sal moeten
doen, soe consentieren wi ben ende gheven dat soe wie ochte soe wat per-

sone die vortane in enegen tiden enecb goet gaven ochte gheloeften
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zct de schrijver van bet (( Cleyn charterboeck »> boven aan dit

kapittel de volgende woorden : « Hoe de officien van der stat

den Welgebornen lieden toebehoeren »(1).

Nog andere ambten werden de Sinte Peetersmannen toever-

trotiwd : zoo zou de meier van 'shertogenlaetenhof te Leuven,

een Brusselscb Patrieier of een Leuvensch Sinte Peetersman

geweest zijn (2).

Dit alles bracht den Sinte Peetersmannen en hnnne nako-

melingen « recht hecrschap, eygendom ende vordeel ».

Dit vernemen wij nit een ongedagteekend charter te Leu-

dade van goede ochte van gelde in wat manieren dat ware omme enecb

heerscap ochte omme enech ambacht dat der stat toebehoert waerl van

gesworescape van deekeneo van knaepscape ochte van enigen anderen

heerscape wat dal ware dat die ghene die dat goet ochte gelt gheloeft

hadde gave ochte name aemmermeer daerna inenghene ambachte aoch

officien van dor stad siin en soude noch comen en mochte in engheenre

manieren. Endo dat dat solve goet gelt ochte gheloeften van goede ochte

van gelde dat daer omme ghegeven ghenomen ochte gheloeft ware met

scepenen ochte met scepenenbrieven dat .sonde verboert siin ende ons

toebehoeren ; soe wanneer dat dat betoent ende betuycht worde met

tween goede wittigen lieden. Knde altoes e.s onse meininge ende gheven

ons voors. stat ende consenteren dat soe wanneer in enigen tide 1 1 i
«

'

i-

namaels enech persoen van ambachte siin ambacht verboerl also vors.

es soe sal die core toebehoeren ende toe comen den geslechten daer

dieghene af is, die 't ambacht verboert heeft ende dat geslechte sal dan

eenen anderen kiesen vde den selve geslechte die hen goel ende orberlic

sal duncken op hare eet ende op hare have beste omme dal ambacht te

regeren abse gewoenlic es ende heeft geweest ; ende altoes es die imi-

ainge dat die guldeekene kiesen selen hare knapen elc in synen geslechte

met gemeine consente van hen drien in elc partye; ende vielt dat sy niet

over een en droeghen sue dal die twee ih^n derde niet en volghden ochte

die derde den tween niet en volghde enen knape te kiesene dat dan die

drie die niet en accordeerden als voorseid es, loten sonden ende dien dlot

viele SOude den cuere hebben van den knape. Ende alle der selver ma-

niere selen sy doen van de anderen amhacliten die sy gewoenlic syn,

knapen te jaere ochte te haere live le ghevene. also dicke alst ghevalt,

ende des te doene sal syn. » Stadsarchief van Leuven, Charter litt. B,

n° 19.

(1) Cleyn Charterboeck, fol. XXVIv.

(2) Divaeus, Rerum Lovaniensium, lib. I, cap. VII :

Praeter Senatum Scabinosque est et alia in urbe questoris Ducalia

jurisdictio, qui cum Paribus suis (Laten vocant) een sun in ac vectigalium

Ducis curam habet. Solet et hie Patricius Lovaniensis esse ant BruxeJ-

lensis.
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ven berustend, waarin de 6 dekenen van de gilde eenige

veroderingen voorschijven (1).

Dit alles werd ongehinderd nageleefd tot op den dag dat

Pieter Goutereel het aristocratisch regiem te Leuven in duigen

sloeg, en alle posten, ook voor den gemeenen man, genaakbaar

maakte. Hooger reeds zagen wij hoe Wenceslas die hervor-

ming door zijn charter van 1 September 1360 bekrachtigde.

Xa een tijdelijke terugkeer van den oude toestand der zaken

werd op 14 sept. 1378 (2) het bestuur voor goed op den

nieuwen leest geschoeid.

« Wenceslas ende Johanna doen cont :

« in den iersten, dat wij nu ter tyt ende vortane alle jaren

onse zeven scepenen van Lovene maken ende setten selen,

dats te wetene viere van onsen goeden lieden van den geslech-

ten van Lovene, ende drie van onsen goeden lieden van den

gnldbruederen ende van den ambachten.

(1) Deze oorkonde is eene der menigvuldigo schepenakten die niet

voorkomen in den « Invenlaire chronologique et analytique des chartes

appartenant aux archives de la ville de Lonvain. »

Zij moet gegeven zijn na 23 April 1373 datum waarop do patriciers

kortstondig in hunne voorrechten gedeeltelijk hersteld werden. Dan
werd onder meer met betrekking op de gildedekenen verklaard : «Item
dat die goede lieden van onser stat van Lovene.., setten ende maken...
van den gesleehten van onser stat van Lovene gheboirne... sesse guide-
ken die gidde to rogoerne.., ende die sesse deken selen voirt kiosen...

twee dokene van den goeden lieden van de ghemeinte... » Stadsarchief
Leuven charter n° 118 litt. K. n° 4.

Hier volgt nu een deel van de bedoelde oorkonde :

« Dese pointe hier navolgende syn gheordineert ende ghemaect opt
regiment van de guide van Lovene, daer die neringen van de stat zere

aengeleegt dat die alsoe ghehouden ende gherogeort werden moge dat

die neringen van do stat onder rike ende anno daerbi gesterct ende
ghemeerdt werde, ende dat die goede liede van den geslechte van Lovene
noch haere nacomelingen daer inne nemmermeer recht,heerscap eygen-
dom, noch vordeel hebben en selen deen vorderen dan andere alsoe

die begeerte es ende die meynige dov goeder liede van de gesleehten
van Lovene gemeinlic.

In den yersten os gemaect ende gheordineert dat alle die coesen van
de VI dekenen van de gulden van don goeden lieden van den gheslechte
van Lovene van jare tot jare ewelec durende staen selen... »

(2) Stadsarchief van Leuven, Charter litt. K. n° 5, n° 120. Uitgegovon
door H. Van der Linden : Histoire de la constitution de Louvain. An-
nexe IV.
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« item... soe hebben wy hen... ghegheven, dal van den

enentwichtech gesworneD van onser vorscreven stat rade nu

ende vortane alle jaere syn selen elf ghesworne van onsen

goeden lieden van den geslechten van Lovene ende thiene

gheswornen van onsen goeden lieden van den ambachten.

« soe selen die elf gheswornen van den geslechten kiesen

alle jare metten meesten ghevolghe enen commongemeester

nten thien gheswornen van den ambachten, ende dieghelike

selen die vorscreven thiene gesworne van den ambachten

kiesen alle jaren metten meesten gevolghe enen commonge-
meester nten elf gheswornen van den gheslechten. Ende dan

selen sy voei t te gader onder hen kiesen alle andere cosen die

hen toebehoeren half van den geslechten ende half van den

ambachten.

« item hebben wij hen verleent ende ghegheven dat die

achte gnldekenen van onser vorscreven stat syn selen...

half van onsen goeden lieden van den geslechten... ende half

van onsen goeden lieden van den guldbrnederen die van den

gheslechten van Lovene niet en zyn...

« Ende alse die vorscreven achte gnldeekene aldus ghecoren

ende ghemaect selen syn, soe selen sy voert kiesen ende

maken alle andere cosen, die hen toebehoeren half van den

gheslechten ende half van den gnldbruederen (1).

Ook nog moeten wij aanstippen dat het korps der Sinte

Peetersmannen een der « leden » was van den Buitenraad.

De Buitenraad zoo genoemd in tegenstelling met den raad der

gezworenen, Binnenraad, was een uitgebreide vertegenwoor-

diging van de geheele « commnnitas, universitas, ghemeinte »

die opgeroepen werd door de burgemeesters wanneer er over

belastingen, gemeenterekeningen, goedkenring van magistrale

verordeningen te handelen viel (2).

(1) Onder deze laatsten zijn dan ook do dekenenknapen begrepen,

die in hot charter van 1360 uitdrukkelijk vermeld worden :

K Kndo iti der sclvor maniercn sal men oec kiesen der deken knapen
ende alle ander coiren, die der gulden toebehoiren, van jaire te jaire

data te weien half van den geslechten ende half van den gemeinten
behoudelic {\cn uertog ende hertoginne altoes alsulken rechl als sy

sculdich syn te hebben in der voire, gulden, na spreken der brieven
die dair op^emaeet syn. » Brab. Yeesten, I) ; II. bl. 571.

(2) (cL'inapreciable institution du Buytenraed compose de presque tous
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De drie leden van den « buytenraide » der stad (1), waren

de « goede nianncn van de geslachten, de dekenen der gilde,

en de gezworenen der neringen (2).

Professor van der Linden in zijn <( Histoire de la constitu-

tion de la ville de Louvain » beweert, dat, zoo de meier in den

beginne onder de ministeriales van den graaf van Leuven

gekozen werd, hij van 't begin der xm" eeuw af uit de ge-

slachten genomen werd (3).

Wij durven ons zoo categorisch niet nitspreken daar wij

nergens een charter hebben gevonden waar over de aanstelling

van den meier gehandeld wordt. De lijsten der meiers zijn de

eenige gegevens waarop men zonknnnen stennen. Edochde lijst

zooals Boonen ze opgeeft in zijn geschiedenis (4) klopt niet met
deze door Divaens opgeteekend (5). Een paar voorbeelden

willen wij liier geven : volgens Divaens is Arnoldns a Roda
meier in 1324, volgens Boonen in 1328 ; volgens Divaeus is

Ph. a Tudechinio meier tot in het jaar 1349, volgens Boonen

is Peeter Contereel meier in 1348. Daarbij zijn die lijsten ver

van voltallig, al is Boonen dan ook vollediger dan Divaeus.

les chefs ties petits corps secondaires, controlant toujours et efficace-

ment Taction des magistrats annuels, les foreait a respecter la liberte

de tous et les desirs de la commune entiere ». E. Poullet, L. Pinnock :

p. 374.

(1) « By den raide en de drie leden van den buytenraide der stad » is

eene benaming die men in 't « gemeynboeck » n° 262 Stadsarcbief van
Leuven aantreft. — In den Thoon fol. 56v. zegt Arndt Winek deken van
de gulden van Leuven « dat by daer by geweest is aldaer by de vier

leden van der stadl van Loeven gesloten is geweest dat men de

tegenwoordige saecken ten coste van der sladt verantworden sonde
ende onsen heere de Coninck te kennen geven ».

Als men spreekt van de vier leden der stad dan is daarbij gerekend
bet magistraat, dat als eerste lid ojjtrad.

(2) Leest wat H. Van der Linden sehrijft, in zijn « Constitution de la

ville de Louvain » eh. V, over den Buytenraed.

(3) Van der Linden, o. c. ; p. 26 « A 1'origine le comte le (villicus), nom-
mait parmi ses ministeriales, mais, des le debut du xm e siecle il le prit

parmi les grands bourgeois, c'est-a-dire parmi les membres des lignages.w

(4) Boonen : Geschiedenis van Leuven, bl. 206 en 486.

(5) Divaeus. Rorum Lovaniensium L. I, p. 10.
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Tusschen die « \ illici » zijn er enkelen die voorzeker niet

tot de Leuvensche geslachten behooren : 1). v. Henricus Tayua
meierin 1418 die een Brusselscfa patricier was (1) ; ook Joos

van Ophem, meier in 1:5:}!), wiens naam in geen betrekking

tot die der Leuvensche geslachten schijnl te staan.

Wij zouden derhalve liever zeggen tint de hertogen van

Brabant over 'I algemeen een Sinte Peetersman als hun inan-

dataris te Leuven aanstelden.

Zoo was ook vvel de gedaclite van Molanus ; waar deze schrij-

ver aangaande de burgemeesters en schepenen en gilde-

dekenen zegl <lal zij nit de familiaSti Petri genomen worden,
rept hij desaangaande niets over den meier(2).

Wei zegl hij van den onder-meier « Villicus habet locum-

tenentem, Armigerum, ex familiis ». Zoo toch was hel vroeger,

gaat hij voort, wanl nn wil niemand van den add als onder-

meier fungeeren (3).

Andere posten van eer en vertrouwen werden in zekere

gevallen hij voorkeur aan de Sinte Peetersmannen opge-

dragen ; niet alleen ten tijde toen zij almachtig regeerden in

de stad, niaar ook daarna. Laten wij een voorbecld geven uit

de beide perioden.

Toen hertog Jan III in groote geldverlegenheid verkeerde,

en door zijn getrouwen nit den nood werd geholpen, stond

hij toe hij akte van 16 Okt. 1334 dat de gelden zonden gesteld

worden in de handen van 6 personen die de schnlden zonden

uitbetalen ; under de zes waren er twee van zijnen raad, twee
van Leuven en twee van Brussel. De twee van Leuven waren
Sinte Peetersmannen (4).

(1) Divaeus. o. c. ibidem.

(2) Molanus, H. L. I). I. bl. 372.

(3) .Molanus, II. L. ibid. <c forlassis quia nemo ex nobilitate (>pj>i«I i

locum-tenens rssc volebat. »

(4)« soo hebben wi gecoren ende kiesen VI personen ute onsen lande :

da is te wet. -nc twee ridderen van onsen Raede, twee goede wittige liede

van onse stad Rade van Lovene ende twee goede wittige li<'<l<-n van
onsen wegen van Bruessel— ende van onse stad rade van Lovene Wou-
ter Kriecsteene ende Bastine van den Stene... in welken sesse bant
voers. \\ \ setten hi rade voerg. alle <li<- somme gelec die ons onse lanl

11
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En wanneer hertogin Johanna ten jare 1388 een onderzoek

wilde instellen nopens de handelingen van hare rechtsofficieren
en andere beambten, werden nogmaals twee Sinte Peeters-

mannen, Hendrick Pylyser en Godfried van den Berghe, met

deze kiesche zending belast (1).

De Sinte Peetersmannen wisten daarbij ook als echte zaken-

menschen uit linn juridisch-geprivilegieerden toestand, stoffe-

lijke voordeelen te trekken.

Zoo troffen zij met andere steden akkoorden waarbij aan

hun groot voorrecht niet geschaad werd, en waardoor zij op

den koop toe, niet te misprijzen profijten wisten te bemach-

tigen.

Wij spraken vroeger reeds van een akkoord tusschen hen

en de stad Thienen, waarbij het liep over 't naleven der con-

tracten te Thienen aangegaan.

Zoo bestaat nog de « moderatie ende maniere die men onder-

liouden soude int stuck van den pontgelde, dat de stadt van

Lyere eysscht Sinte Peetersmannen van Lovenen, in den

byvanghe (2) van Lyere sittende gesloten den XIIIIen dach

van Januari, 1461 » (3).

ende onse goide steden gegeven hebben ende gheloeft hebben te g-egeve

ocbte in wat manieren dat uns helpe van goede comt van wat lieden

dat si syii geestelec ofte weerlec. » Rijksarcbief Brnssel, Chambre des
comptes, n° 3 fol. XXVI :

(1) « Jehanne... opgeset ende gcordineert lieeft een goet clair besuce te

doen over al binnen haren lande van Brabant, op alle saken voors. ende
dairtoe in elcken ambacht geset ende gecoren seker persone, goide
getruwe luden dit voors. besnec van liaren wege te doene ende sunder-
lingen in hare stat ende meverien van Loeven hare lieven ende getru-

wen Heinric Pylyser ende Godevaert van den Berghe, ende heef't lien

ge,i>even voile niacht een goed claer besnec te doen over hare drosseten,

rechteren, rentmeesteren ende alle andere ambachteren, hoghe ende
nederen, ende alle den ghenen die haer gedient hebben, macht heb-
bende yemant recht ofte onrecht te doen...

Brab. Yeesten. Codex Diplomat icus d. II, bl. 666.

(2) « Byvanghe » beteekenl (( omgeving ». — « Xos, Johannes, oppi-
dnni nostrum Lirense cum omnibus suis appendiciis, quae vulgariter

appellantur Bivanc, ac homines nostros in dictis oppido et appendicio
manentes suae pristinae reddentes libertati... Datum Bruxellse 1290,

Chi-, van .Ian van Heelu ; Woeringen: codex diplomaticus, Id. 52(1.

(3) Zie de inhoud van het verdrag in de bijlagen.
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Hier volgen de voornaamste punteo der overeenkomst.

I)e Sinte Peetersmannen die lnm qualiteif hebben bewezen,

of nadien moehten bewijzen, zullen van de opbrengst hunner

eigene goederen geen pontgeld betalen. Ook voor vrijgoed,

dat hen toekoml hebben zij niets te betalen. Krijgen de

Sinte Peetersmannen onvrij goed, door huwelijk of successie,

dan zullen zij half pontgeld van de opbrengst geven.

Verkrijgen zij onvrij goed door legatie op koop, ofwel

pachten zij onvrij goed, dan alleen zullen zij van de opbrengst

pontgeld betalen, zooals de anderen. Indien er een Sinte Pee-

tersman zooveel onvrij goed bezit, of zooveel zaken drijft dat

liij niet eons weel wat hij daarvoor aan de stad of aan de

accijnzen heefl te betalen dan zal de soin van G schellingen

jaarlijks volstaan, terwijl de ongevrijden daarvoor 12 schel-

lingen schatplichtig zijn.

De ongevrijden kunnen te Lier tot vierniaal 'sjaars opge-

roepen worden om onder eed te verklaren wat zij om wille

« den boenderen van den erve dat zy houden », tegenover de

stad rekenplichtig zijn. De Sinte Peetersman kan daartoe

slcchts eenniaal uitgenoodigd worden, en dan nog kan hij den

eed weigeren, op voorwaarde dat hij binnen de 14 dagen daar-

opvolgende rekenschap ga geven voor de Sinte Peetersmannen

van Leuven, en van daar bescheid medebrenge ; doet hij dit

niet, dan slechts kan men hem te Lier tot den eed verplichten.

Dit verdrag werd aangegaan voor een termijn van twintig

jaar ; kwam er gedurende dien tijd een misverstand tusschen

de twee partijen, dan zou het geschil door gedeputeerden van

de twee steden opgelost worden ten koste van doze partij die

in het ongelijk gesteld werd. Verder werd verklaard dat de

Sinte Peetersmannen geen grooter lasten zullen dragen dan de

andere poorters van Lier.

Hier zien wij hoe de Sinte Peetersmannen, zelfs wanncer zij

geroepen worden om rekenschap te geven van limine opbreng-

steo waarvoor zij belastingen hoeven te betalen, die zaak voor

hun korpsgenooten kunnen afhandelen ; een toepassing te

nicer van bet prineiep waaraan zij alles hebben te danken :

u meysnieman ende syn have hoert ter mannen vonnisse,

ende te niemen el ».

he Sinte Peetersmannen hebben ook te Herenthals eene



— 154 —

bizondere bescherming genoten : dit meenen wij te mogen

besluiten nit een proces, waarbij een Sinte Peetersman pro-

testeerde tegen het betalen van eene zokere belasting, aange-

vende « dat sy hem met egeene opsetten, dat sy souden mogen

doen, nyet en souden belasten, want dat hy Sinte Peetersman

waere ». Hij werd niettemin verwezen tot betaling aangezien

het een geval was van « gebuerlyck recht » (1).

Meende Justus Lipsius eenige reden te hebben om in 't begin

der xviie eeuw te mogen schrijven : « Isti Petermanni, quorum
nomen vivit, jura extincta, aut certe languida sunt, et quam-

quam Princeps ex formula juret observaturum se jura eccle-

siarum et hominum spectantium ad familiam B. Petri Lova-

niensis : sit moris prisci causa, et res inusu fere abolevit » (2),

het staat toch zeker buiten kijf dat zulkdanige bevestiging

niet gelden kan om den waren toestand van de Sinte Peeters-

mannen te schetsen, zooals deze zich voordeed eene eeuw vroe-

ger. Toen immers hadden zij niet-te-onderschatten voor-

rechten, zij hidden er aan met lijf en ziel, en de vorsten

beschermden hunne Sinte Peetersmannen-meisniers.

(1) « Ende staet hem voere onder dandere date enen seeckeren tyt van
jaeren geleden zynde(dyen hy nyet onthouden en heef't), wylen Hendrick
van Kets woonende tot Herenthals aengesproecken werdde van seecke-

ren penningen diemen van hem hebben woude ter caesen van seekeren

gemeynen opsette by de stadt aldaer gedaen op elck vercken dat aldaer

geslaegen soude wordden, daeraffhy hem by die van Loeven dede vuyt-

schryven als Sinte Peetersman, ende in saecke coemende voor de selve

Sinte Peetersmannen tegen die vander stadt van Herenthals sustineren

wouden dal sy hem met egeene opsetten dat sy souden mogen doen, nyet

en souden belasten, want hy Sinte Peetersman waere, daer tegen die

van Herentals sustineerden die sake daer air gerenvoyeert te hebbene,
by dyen dat een saecke was die aanginck gebuerlycken rechten ende
daer aff Sinte Peetersmannen die kennysse nyet toe en behoorde, in

welcke saecke soe verre tusschen partyen geprocedeert worden, dat
vuytelyck de selve saecke met vonnisse van den voors. Sinte Peeters-

mannen als gebuerlycke rechten aangaende gerenvoyeert wordt voor de
stadt van Herentals. » Thoon, fol. 78v.

(2) J. Lipsius. Lovanium. L. II, c. 4.
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BIJLAGE A

Admissiebrief

Universia Christi fidelibus presencia visuris el audituris...

decanus et capitulum ecclesie beati Petri Lovaniensis salutem
in domino sempiternam Xoveritis quod anno nativitatis do-

mini M"CCC°xlviii" die dominica ante festum Symonis et Jude

apostolorum comparens coram nobis, in choro ecclesie nostre

predicte Arnoldus de Dyoen dictus van der Biesl dixit et, tac-

lis sacrosanctis in summo altari dicte ecclesie aostre prouf

juris est, sub suo juramento asseriiit se esse hominem beati

Petri et se ad familiam eius pertinere et ex ea extractum esse

ex vera et debita natione. Qui eciam ne dictis aut juramento

ipsius solummodo crederemus, in hac parte produxit ibidem

coram nobis Iohannem et Heinricum filios Margarete de Porta,

tamquam testes, qui eciam tactis ut prius in eodem altari

sacrosanctis juraverunt prius ut moris est semetipsos homines

esse beati Petri e.x vera et legitima nacione et se de ipsius

familia processisse. Et deinde idem Iohannes e1 Heinricus

recepti a nobis pro i]>so Arnoldo tamquam testes, asseruerunl

sub eodem iuramento suo ibidem prestito predictum Arnol-

dum esse hominem beati Petri et ipsum extractum esse de

familia ipsius ipsumque ad huiusmodi familiam pleno iure

pertinere ex vera et debita natione. Propter que nos dictum

Aiiioldum pro nomine beati Petri el ipsum extractum esse de

familia ipsius ipsumque ad huiusmodi familiam pertinere

tenenius firmiter et habemus. Et quoniam de consuetudine

antiqua et approbata et observata a tanto tempore quod eius

memoria non existit homines familie beati Petri liberi

fuerint et adhuc sint pre ceteris hominibus et in pluribus pri-

vilegiati, rogamus universitatem vestram in Domino el requi-

rimus omnes et singulos, ad quorum noticiam continent pre-

sencia devenire, qualinus vos el vest rum quilibel, qui bealis-

simis Petri clavibus desideratis protegi predictum Arnoldum
oh honorem Dei et reverenciam beati Petri eius apostoli pro
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homine beati Petri tenentes sicut et nos eundem a quibus-

cumque iniuriis et molestiis fideliter protegere dignemini et

ipsum Arnoldum contra dicta privilegia nullatenus infestare,

ipsumque in debitis libertate et reverentia qnibns homines

beati Petri gaudere solent, tamquam hominem eiusdem beati

Petri foveri firmiter et teneri. In cuius rei testimonium et

muninem sigillum nostrum quo pariter utimur, presentibus

duximus apponendum. Datum anno Domini ut supra.

(De zegel is verdwenen).

Geheimes Staats-Archiv. Berlijn. Rep. 94 VII H N° 1, q.



BIJLAGE B

Overeenkomst tusschen den hertog van Brabant
en de heeren van Grimbergen

Wi Jan bi der gheneden Gods hertoghe van Lothryck van
Brabant ende van Lymborch, ende wi Godeverl Greve van

Vijanen, ende wi Gherart van Aa, heren van Grimbergken,

maken cont alien denghenen die dese letteren sien selen ende

horen, dat wi ombe alrehande twiste ende ombe alrehande

donckernessen te verclaerne ende te bescedene alse van onsen

gemeinen heerscapen van Grimberghen hebben ghemaect,

ende ghewilcort bi onser ghemeinre vrinde rade, dese pointen

te houdene, ende dese ordinance vaste ende gestadecb ernmer-

meer die hier na bescreven syn : dat es te verstane weltyt dat

ons heren van Grimberghen ochte onsen knapen die hertoghe

ontbiedt ombe gemein orloghe ochte ombe Ghevachie, so selen

wi heren van Grimberghen onsen here den hertoghe helpen te

gheminen orloghe op onsen cost ende te chyvachien op sinen

cost, na onse macht gelye dat hi ons ontbiedt ende so selen wi

hebben dat Leiden van chertoghen niaisniede lieden die binnen

Grimberghen geseten syn, in manieren wie dat thus bleve

van chertoghen lieden ofte wederkierde dies men niet gheor-

loven en mach sonder den hertoghe, die man thors verborde

X lib., die man te voet XL sol., ende nochtan moestense

wedervaren in 't orloghe. Dese mesdaet sal die hertoghe

heffen half ende dander heleft leveren den heren van Grim-

berghen, ute ghenomen den ghenen die boven sestech jaer syn

ochte die noetsaken hebben. Vor tane en mach niemen mais-

niede tonen hen si van der moederlialven, dat es te verstane

van den ghenen die tote here alse niaisniede liede niel gheseten

en hebben, ende van den ghenen diese betonen willen, daertoe

moet men dach setten der heeren knapen, daer siese ate tonen

willen. Vort alle die ghene die op desen dach alse niaisniede

liede gheseten hebben, die selenre toebliven ende hare nacome-

linghe.Wanneer oec datdes hertoghen niaisniede liede ochtsine
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porteren die in 't lant van Grimberghen wonechtech syn ver-

boren sie lyf ochte goet, hare lyf ende hare have syn wi heren

van Grimberghen den hertoghe scnldech te leverne waer

ment ghecrighen maeh. Brant ende jaerlikes vrome van den

erve van eighene ende van leene blyft den heren van Grim-

berghen tote dat sie pais maken. Ende alsie haren pais heb-

ben jeghen den hertoghe so hebben siene jeghen die heren

van Grimberghen, ende moeten weder hebben haer erve haer

eighen ende haer leen. Ende dese ghelike hebben der heren

liede van Grimberghen jeghen den hertoghe die in sinen

lande gheseten syn. Vort alse men maect redeleke coren bi

mannen ende bi scepenen ombe des lants orbore, so wiene

brect hi betertene den heren van Grimberghen na den von-

nesse. Vort weltyt dat men ghebiedt beleet uter kerken, ende

men dat doet bi mannen ende bi scepenen wat mesdade dat

daer af valt alse verre alse vonnesse deilt, heffen die heren

van Grimberghen. Ware oec dat sake dat eenech portere mes-

daet verborde in den lande van Grimberghen bleve hi ghevaen

metter verscher daet dat moeste hi beteren den heren van

Grimberghen na den vonnesse. Ende ontvoere hi nte den lande

van Grimberghen ende niene worde ghehacht metter verscher

daet, so ware hi quite jeghen die heren van Grimberghen.

Vort en moghen des hertogen knapen en ghene hachte doen

noch saisine binhen den lande van Grimberghen, onversoclit

der heren knapen. Ware oec dat van grover mesdaet gheviele

in 't lant van Grimberghen so welker heren knapen datter toe

quamen sie mochtenre die hant ane slaen behondeleke elkes

heren rechte. Ware oec dat sake dat liede quamen binnen den

ghemeinen heerscape van Grimberghen van buten lants, daer

die hertoghe en gheere maisnieden en volghet, ende die te

voren tes hertoghen maisnieden niene horden die selen bliven

den heren van Grimberghen. Wie oec porteren ter Gapellen

ochte teVilvorden werden willen,siemoghent doen in manieren

dat sie pleghen moeten alles dies daer sie tevoren af becommert
waren alse verre alse ment met den vonnesse verreiken mach
vore den here daer sie te voren toe horden, op dat sie binnen

den jare ghecalengiert werden, ende dien dat porterscap in

staden staen sal, hi moet tonen met scepenen ende op der

scepen eet, op welken dach hi portere wart. AVie oec dat wille
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mach hem ontporteren,behoudelekeder port rechteende behou-

deleke den Commere daer lii op dieD dacb af becommert es.

Waer men oec vaert in orloghe so hebben die aeren van Grim-

berghen dat vorevechten ende <li.' achterhoede, ende daermede
syn sic quite van der sciltwachte. Vort alse die aeren van

Grimberghen varen in orloghe des hertoghen ochte chivachie

so moghen sie paerde ontleenen daer siese vinden binnen

haren ghemeinen Lande van Grimberghen, ende leverense

ridderen ende knapen diere behoven, ende men mach van

<!<•> hertoghen halven en gheene paerden nemen binnen den

ghemeinen heerscape van Grimberghen. Vbrt en mach myn
here die hertoghe en gheenen dienstnemen van der abdien van

Grimberghen, noch van en gheenen goede dat daartoe behort,

dat binnen den ghemeinen heerscape van Grimberghen ghe-

leghen es, behoudeleke dat dies hertoghen honde eene giste

jaerlikes selen hebben van eerre nacht ende van eenen daghe

in die abdie van Grimberghen, ende in ele van harre hove in

't laid van Grimberghen staen. Oec mach de greve van Vijanen

lombarde houden binnen sinen sonderlinghen lande. Vort der

porteren goet die ute den lande van Grimberghen syn porte-

ren ochte werden dat nu te dienste steet moet den heren van

Grimberghen dienen te huweleke, te ridderscape ende te ghe-

vancnesse, also verre alse siet geloeft hebben. Vort alle dese

stucken ghelye datse hier bescreven syn die de heren van

Grimberghen ghemeine hebben, sal die grave van Vijanen in

syn sonderlinghe heerschap hebben. Ende orabe dat \vi widen

dat alle dese ordinanchen ende deze vorwarden ghestedech

ende vast selen bliven so hebben wi onse scghele in orcon-

scape doen hanghen ane dese letteren, die ghemaect waren
ende ghegheven in den jare ons heren dat men scryft ducentich

tuehondert ende sevene ende neghentech den Manendaghes
vore Sente Pawelfl dach.

Chartes van Brabant : X' 167, 20 Januari 1208 (N. S.)

Voor de beschrijving der 3 zegels : 1) Zegcl van den hertog.

2) Zegel van Godfried graaf van Vianden. 3) Zegel van G.

van Aa, zie Verkooren : Inventaire des chartes et cartulaires

des duches de Brabant et de Limbourg, et des pays d'Outre-

Meuse. L. I, bl. 124 n" 1<>7.



BIJLAGE C

Admissiebrieven

I

Wy scepenen van Grymbergen doen coencle alien luden dat

vuer der heeren meyeren van Grymbergen ende vore ons corn-

men is Joes van der Smissen soen wylen Jans mit Janne den

Tambuysere ende Aert Tambuyser meysseniemannen der heren

van Grymberghen gelyck zy dat na der nuwer ordinancien

behoorlyc hebben laten blycken ende elck van lmn besunder.

Ende heef t de selve Joes van de Smissen wel ende wettelycken

ghetoent dat hy is een vry meyssenieman der lieren van

Grymberghen van wettighen bedde ende van meyssenie liede

bloede gheboren met alsnlcken bethoene als een vry meysse-

nieman dat sculdich is te bethoenene na den vonnisse ende

manisse ende wysdomme der meyeren ende onse scepenen

voirscriven die der scliuldig waren over te manen ende te

wysene ende bier inne negheen point noch artikel van al clatter

inne behoirt versuempt noch achtergelaten. In kennissen der

waerheit hebben wy scepenen voirscreven onsen ghemeynen
zegelvan onssen scependomme desen letteren doen aenhanghen

.

Gedaen int jaer onss liefs Heren Jesu Xi duisent vyfhondert

ende zevene opten XXIIsten dach der maent van Julio.

Staatsarchief Brussel : Schepenen-greffie van Grimbergen

n° 3475, fol. 28.

II

Wy scepenen van Grymberghen doen condt eenen jege-

lyken dat comen zyn voer beyde den heren meyeren van
Grymberghen ende voer ons, Vranck Mockaert, Anthonis

Mockaert, Willem Mockaert ende Joris Mockaert gebruedren
ende soenen wylen Willem Mockaerts meysseniemannen der

heeren van Grymberghen ende hebben wel ende wettelycken

ghethoent dat Joes van Hove, sone Joes van Hoven nu ter tyt
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gevangen sittende in de prochie ende dorpe van Wambeeck
onder de meyerie vanden lande van Rode dal hy is ecu vr\

meyssenieman van beide der heren van Grymberghen ghelyc

sy dat na dor nuwer ordonancien behoirlyck hebben laten

blycken ende heeft de voirs. Joes van Hove wel ende wet-

telycken gethoent dal by is ecu vry meyssenieman van beyde

dor hooron van Grymberghen van wettigen bedde ende van

meyssenieliede bloede geboren met alsulcken bethoene als een

vry meyssenieman dat sculdicb is te bethoenene, na don von-

nisse ende manissen van de heren meyeren ende by wysdomme
van ons scoponon voirs. die derover sculdicb waeren te manen

ende lo wysene ende hierinne egeen point van Rechte nodi

artikele versuempt noch achtergelaten. In kennissen dor waer-

heyt dat dit aldus gedaen ende gesciet is soe hebben \\y

scepenen boven ges. desen letteren met onssen gemeynen zegel

van onse scependomme hire aen doen hangen.

Ghedaen hit jaer onss Heren duysent vyfhondert ende

zestiene opten (?) daeh dor maent Octobris.

Staatsarchiof Brnssel : schepenen-groirie van Grimbergen,

n° 3475, fol. 54.



BIJLAGE D

Onslachbrieff van de Ste Peetersmannen

der stadt Loven, n r
1

Aende meyers, ende andere,

Heer meyere lieve vrient, van weghen N. onse Sinte Peeters-

man es ons te kennen gegeven dat ghy lieer meyer oft uwen
dienaer hem hebt gearresteert ende in hachtcn hout, ende dat

voir eenighe personele actie, die ghy heer meyere den voors.

onsen Sinte Peetersman, eysschende sont willen wesen, daer

an" hy naer recht hoopt ongehouden te zyn. Ende alsoo

't selve grootelyckx gedraeght tegens de hooge heerlycheit ons

genadichs heeren, den rechte van deser stadt, ende die vry-

heyt van Sinte Peetersmanschappe de server, gemerckt soo

ghy weten moeght oft behoort te weten, dat alle onse Sinte

Peetersmannen van henren liaise, have, schnlden, keuren ende

bruecken ende alle personele actien, diemen hen eysschende

mach syn, behooren beticht ende aangesprocken te wordden,

alhier voor meyere ende Sinte Peetersmannen van Loeven,

ende nergens el; scryvcn daeromme aan n seer ernstelyck van

rechte weghen versueckende dat ghy heer meyer den selven

onsen Sinte Peetersman costeloos ende schadeloos ontslaet,

soo dat hy des tevreden syn mach. By alsoo nochtans oft ghy
heer meyer den voors. onsen Sinte Peetersman yel eysschen

wilt, compt des alhier voir meyere ende Sinte Peetersmannen

van Loeven op van nn in N. daeghen naestcomende over

VIII daeghen te mistyde. Wy sullen eenenyegelycken aldair

tegen den voirs. Sinte Peetersman cort onvertoghen recht

doen geschieden naer vonnisse der heeren Sinte Peetersman-

nen van Loeven. Ende des en laet niet, op dat niet en beboe-

ven ten coste ende laste van den gebreke van u te onderhon-

den de voors. privilegien ende rechte van Sinte Peetersman-
scappe anders hier op te versiene. Onse heere God1 sy met n.

Geschreven, etc.

Boeck van Sinte Peetersmannen, fol. 10'
;
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Andere Onslachbrieff van de Ste Peetersmannen

der stadt van Loven

A.ende meyers ende andere

Geminde vrienden, alzoo wy onlancx leden ten ernstighen

versuecken van X. onse Sinte Peetersman u hebben gescreven

aelvene onse twee ontslachbrieven ende daermede ernstelyck

versocht, dat ghy heer drossaert oft meyere soo verre ghy den

voors. onsen Sinte Peetersman den weleken ghy in strickle

gevanckenis syt houdende, waert heysschende, eenighe civile,

personele saeken oft actien, den selven sondt terstont coste-

loos ende sehadeloos ontslaeghen ende gerelaxeert hebben, van

de voers. haechten ende gevanckenisse, daerinne ghy densel-

ven van ollicie weghen oft anderssints houdende syt; — ende

soo verre ghy den selven onsen Sinte Peetersman (in rechtete

presenteren) waert pretenderende criminelyck te betichtene,

den selven in dyen gevalle terstond gevanghen gelevert te

hebbene in handen des meyers ons genadichs heeren sconincx

binnen dese synde stadt van Loeven ende syne dienaers,omden

selven dair synde, dan gedaen ende geprocedeert te worddene

gelyck behooren zal ;
— ende dat ghy heer drossaert voors.

onsen Sinte Peetersman in rechte te presenteren ende doen

comen voir uwe schepenen van N. oft anderssints ende tegen

te procederen ; ende ghy schepenen van wysen oft eenieghe

kennisse, judicatuere oft bericht inne selve saecken te nemen

u sondt verdraeghen, alsoo dat de voors. onse Sinte Peeters-

man, in zijne vryheyt rechte, onvertoghen gehouden wordde ;

— by alzoo nochtans zoo verre ghy heer drossaert meyere oft

andere den selven onsen Sinte Peetersman vnyt saecken oft

actie personele civile oft criminele yet soul pretenderen te

heysschen, dat te hebben comen doen voirden voers. meyere

ende Sinte Peetersmannen dezer stadt Loven, tot sekeren dair

genoempden ende nu overstreken daeghen ;
— ende soo verre

oock u, oft eenighen van u, gedocht hadde des \ oors. es, alzoo

niet te behoorene dat in dyen gevalle, degene willende tselve

sustineren, waeren des gecomen ende gecompareert alhier

voerden raede van de stadl in X. daeghe naestcomende te

negen uren voir noene, onnne de redenen u daartoe move-
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rende op te doene, om die gehoort, met tgene des van weghen

des voers. impetrants daer tegen soude wordden geseet, te

wordden gedaen geprocedeert ende geappoincteert, gelyck

behooreD sonde ;
— casserende ende doende te niete alle pro-

ceduren ende Rechtvorderinghen by U oft voer n respect ive-

lyck gedaen ende gehonden, nae de receptie van onsen voers.

brieven ende houdende ende doende houden alle voerdere

procedure in state ende sonrseantie soo lange ende totter tyt

toe (partyen alhier gehoort) anders soude syn geordonneert,

al naer inlioul van den voers. onse voer brieven ;
— soo ver-

staen \vy dat ghy U navolgende den selven onsen brieven

niet en hebt geregnleert, als onder andere, den selve onsen

Sinte Peetersman niet ontslaeghen gerelaxeert oft bier ghele-

vert bebbende maer ter contrarien den selven in strickte

gevanckenisse alnoch syt boudende, ende oock niet gecas-

seert nocb te niete gedaen te hebbene de voers. onbehoorlycke

voer proceduren ende dat fame es, dat ghy soudt pretenderen

uwe voer proceduren te continueren. Ende en zyt oock ten

voers. daeghe niet behoorlyck gecompareert noch voerde

voers. Sinte Peetersmannen noch voerden voers. Raede van de

stadt u regulerende naervolgende den voers. onse brieven ende

den ouden notoiren observantien daer afT zynde, al notoirlyck

contrarie ende in grooten preindicie des voers. impetrants

ende vanden privilegien van Sinte Peetersmanschappe deser

stadt : welcken naevolgende, zyn den voers. impetrant tot

zynen erstighen versuecke geaccordeert voerden derde brie-

ven execntoriale. Waeromme zoo eest dat wy aan u scryven

ernstelyck by desen versneckende dat ghy dezen ghesien u

terstont regnleert naede voers. onse brieven, ende doen cas-

seren de voers. voer-proceduren ende houdende in state ende

sourseantie alle voerdere proceduren, den voers. onsen Sinte

Peetersman terstont costeloos ende schadeloos relaxeert ende

levert gevangen binnen desc stadt, nae distinctie in desen

boven ende inde voers. voerbrieven geruert. Ende soo verre

ghy den selven sout pretenderende zyn, eenighe personele

saken oft actieji criminele oft civile te heysschene dat alnoch

te comen doene voer meyere ende Sinte Peetersmannen deser

stadt al navolgende onse voer brieven. Ende dat voerts ghy
lieer drossaert ende meyere ende oock ghy scepenen zoo verre
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ghy u tegen dinhoutvan desen ofi van onsen voerbrieven oft don

versuecken daarinne begrepen soudl pretenderen teopponeren,

alio onschull achtergestelt, compl ende zyl des alhier voir

onsen rade in \. daege naestcomende te negen uren voer

noeneomu te excuseren van uwe ongehoorsaemheyl in desen

gecommitteert, ende voerts meer anderssints des u goet dun-

cken zal daerby te vuegene, oni 'I zelve gehoort, met des

dimpetrant dair tegen zal willen segghen, te wordden gedaen

ende geprocedeert gelyck behooren zal, met Inthimatien zoo

verre ghy ten voers, respectieven daeghe niel en compareert

doende als voere, dat teghen n zal wordden geaccordeert def-

fault ten helioorlveken proffyte ende voerts geprocedeert

gelyck nae den Rechte, privilegien, ende Usantien van deser

stadt ende van den voers. Sinte Peetersmanschappe behooren

zal sonder voirdere u te inthimeren. Eersanie v\u\v geminde

vriend, onse heere (iodt zy met I ...

Boeck van Sinte Peetermannen, fol. lOv.

12



BIJLAGE E

Proces Lodewyck Pynnock contra Jan van Berthem

Na dien eenige van den vrinden Jans van Berthem, Boelofs

zone, gevangen sittende in boeyen van ysere, trecht verzocht

hebben alsdat de selve Jan ontslagen mocht wordden op cautie

ende borchtocht oft dat hem ticht ende aensprake gegeven

wordde vande saken ende redenen synder hachtingen, soe syn

gecomen byden raide vander stadt her Lodewyck Pynnock
riddere meyere van Lovene van der heerlicheit wegen ter

eender, ende de voirs. Jan van Berthem met eenigen van
synere maghen ende vrinden ter andersyden. Aldairde voirs.

meyere opdede, hoe dat de selve Jan voirmaels sekere remissie

hadde verworven ter ander plecken ende anders dan dat van

oudts ende nae den onden onderhoudene ende costumen ge-

woenlyck hadde geweest, in contrarien vander officien synder

meyerien sonder de welke die oft dier gelyke voirmaels noeyt

meer en waeren gesien ende alsoe in cleynicheit van dese

stadt. Nyet te myn dat sonde hem selven bynden alst synen

tyd geven sonde, ende hy en wonde te desen male dairop syn

conclusie nyet maken. Ende aldus om te comene tot ghene

deromme hy den selven Janne alsnu hadde doen hachtene

was wair hoe de selve Jan onlancx leden was gecomen van
buyten ongeroepen te raide in den bnyten raide ende den

buyten raid gesceyden synde was de voirs. Jan comen in den

huyse Anthonys Zedeleers der men wyn vereocht ende hadde
aldair openbairlyck geseecht als men vraechde hoe dat quam
dat men mynen here den meyere niet en hadde willen hebben
capitayne, wat soude men den meyere tot eenen capiteyn

kiesen, die syn goet gevlucht hadde vuter stadt ter Horst,

ende dair met tsynen buys hier bynnen niet dan stoelen ende

bancken vynden en soude, soe men dat seyde. Ende ten

anderen male, hoe hy aldair in der selver tavernen oick geseecht

hadde, dat men seyde datter brieven vander stadt wegen ge-

screven waeren aen die van Namen ruerende dat men den



— 169 —

peys die gemaicl was niet houden eD sonde ende dal van dien

brieve mair vyfl personen van den raide te spreken en wisten,

ende de clerck dien gesereven hadde, die hy we] noemen sonde

ende dat hy dese woirde hadde hoiren seggen, ende aoch

meer andere die hy wel seggen soude woude hy. VVelke

woirde aldns by den selven Jamie gesproken endegcseecht de

selve meyere <»ft Jan die ontkynnen woude presenteerde te

thoenen, hopende oft hy dal conste gedoen, dal hem de selve

Jan noemen sonde syn seggers ende de woirde die hy alsoe

meer hadde hoiren seggen, om dairaff te gescieden des recht

wesen sonde, oft dat de selve .Ian de selve man syn sonde

ende hem comen ter scharper examinacien om van hem indien

nairder bescheyl te weten, te voirdere want hy hielf in dese

woirde gecomitteerl te wesen crimen sedicii niet beter dan

crimen Lese maiestatis ende om op hem te berueren tvolck ende

commotie berueurte ende muyterie te maken, met meer woir-

den by hem gealligeerl by denwelke hy tendeerde tot synder

conclnsien, te voirdere want hy noeyt en hadde gedacht noch

gepeyst te vluehten soe vele als de weerde van eenen lepel,

des hy hem gedroech totter visitacien van synen huyse ter

Horst, versuekende dat de stadt terstont huere gedeputeerde

dair woude gaen synden, hy sondt hen al doen opdoen, ende

welcke woirde aldns op hem geseecht grootelyck gedroegen

tot synder oneeren schaemten cleynicheit em\r perykele syns

lyfs ende goets, ende oick vanden ghenen van de vytT per-

sonen ende secretaris metier voirs.brieven belast. Versuekende

oick dat de voirs. Roeloff Jans vader wethoudere wesende
dair te rechte niet sitten en sonde, dair men spreken sonde in

dese syns soens sake ; vanden welken Roelof de eontrarie sus-

tineerende hem des gedroech totter rechte. Op dwelck deselve

Roeloff by onderwysen van dvn raide sonder appointement

hem gnetlyck verdroech dair by als richteie te comen, oft

opinie daer inne te geven int principael. Opwelke aensprake

ende ticht de voirs. Jan dach van berade nam tot des Donder-

daichs daernae. Ende ten dage dacrtoe dienende declineerde

de selve Jan van den gerichte ende en meynde daer niel te

antweerden, mair dat hem aensprake gebueren ende ticht ge-

geven wordden sonde Lnde banck voir meyere ende Sinte

Peetersmannen van Lovene gemeret dat hy selve Sinte Pecters-
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man waere ende trecht als Sinte Peetersman selve hadde hulpe

vueren ende vonnisse hulpen wysen ende delibereren ende

eedt dair toe gedaen hadde des hy hem gedroech totter waer-

heyt. Dair tegen de meyere replicerende hoopte want hy trecht

dair hadde doen versuecken ende daensprake gehoirt ende ver-

wacht hadde ende dach van verantweerden genomen hadde,

ende dat meer men niet bevinden en soude dat hy als Sinte

Peetersman eedt gedaen hadde hoe wel Janne dat geliefde te

seggene, dat de selve Jan dair antweerden ende trecht voirt

verwachten sonde, hem des gedragende totten rechte, ende

dat de voirs. Roeloff oick scnldicli waere opdat incident van

den renvoye hem te vertrecken, dair an* Roelof de contrarie

sustineerde ende hem des gedroech totten rechte ende den

onden onderhoudene indien. Es geappointeert aengaende den

incidente van Roelove dat de selve Roeloff hem in dese saken

synen sone aengaende scnldicli sonde synte vertrecken, sonder

dair inne als richtere te sittene; mair geliefde hem synen sone

raid te assisteeren dat hy dat doen mochte, ende 't principael

aengaende der declinatorien hielde deselve wethonders te

henweerts totten den naisten dage. Tot welken naisten dage

mits siecten ende onmechtichheit van ons heere den meyere

ende oick absencie van synen lieuxtenant de materie geconti-

nneert Avert tot op in Maendaige XIX Augusti lestleden. Al-

dair als doen inder selver saken by den voirs. raide indien

geappointeert es geweest gelieft den meyere den voirs. Janne

aen te spreken met rechte dat hy dat doen in de banck voir

meyere ende Sinte Peetersmannen van Lovene. Actum in con-

silio opidi op den voirs. XIX dach Augusti.

Achtervolgende denwelken, syn comen op heden in de

banck voir meyere ende Sinte Peetersmannen van Lovene
Jan Willems als lieutenant des meyers van Lovene in absen-

cie desselfs in den namen ende vanwegen des roomschen
conincx ter eender ende voirs Jan van Berthem gevangen man
ter andere. Aldair de selve Jan lieutenant inde yersten presen-

teerde voirt te vaeren ende denselve Janne in den name als

boven ticht te geven. Ende heeft den selve Janne gevraecht,

want buyten genechte Avas, oft hy hem Rechts Aveerdich ma-
ken Avoude ende recht geAen ende nemen dair op de sehe Jan
geantAveert heeft dat hy des tevreden Avas, begerende ende
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kiesende eenen voirspreke te weten Janne van Udekem, dwelk
gedaeD de solve Jan met synen voirspreke heefl doen aen-

sueken den voire lieutenanl dal hy i\vdo eeden Anthonyse
Ahsoloens, Jacoppe de Witte ende Joese van Oirbeke omtrent

daer vierechaere staende goede manneo van den geelechte om
alse Sinte Peeteremannen behoirlic metten anderen de banc te

besitten. Daerop de voire, lieutenant eeyde dat de l)anc sterck

genoegh waere van goeden ouders Sinte Peetersmannen ende

dat hy last hadde van synen ineestere nyemandt in dien te

eeden ten waere dat hy selve aldaer present waere, dair ay

niet bnyten en sonde gaen ; men mocht oick vut dien mercken

dat hy snnderlingo betronwen op die personen mocht hebben,

tot synen vordele dair Sinte Peetersmannen genoech waeren,

sustinerende alsoe de contrarie; dairop de voire. Jan wederom
repliceerende seyde dat hy dat scnldich waere van doene

;

ende hadde hy macht de banc te besittene hy hadde oic wel

macht te eeden, ende en dient tot gheenen vordele van hem
anders dan dat elck Sinte Peetersman hem in rechte en redene

in desen soude moegen assisteren, ende also sustineerde hy

als boven. Wairop de meyere maende den heren Sinte Peeters-

mannen, die welke dairop tsamen gesproken hebbende weeen
voir een vonnisse, geliefde den partien int principael voirt te

vaeren dat sy dat doen mochten, ende de calangie voirs. hid-

den sy te hemveert totten naisten daige. Xae denwelken den

voirs. lieutenant syn aensprake op den voirs. Janne gedaen

heeft, seggende : hoedat geleden was omtrent drie weken
dat deselve Jan comen was in de vergaderinge van den

bnytenraide ende hadde aldair gesproken ende geseecht

sekcre groote schamelijke en schollierlijke woirden over

onsen heere den meyere ende namelyck dat onse heere de

meyere teyn gevlncht hadde soe men seide ter Horst, latende

alsoe alleene stoelen ende bancken bynnen synen huyee

wair by men niet en behoirde alsnlcken persoen capitevn

te kiescn ende hoe hem dat noch niet genoech eynde hy daer-

nae in voider tavernen ten huyse Anthonis Zedeleers onder

vele geselscaps geseecht hadde dat bij A' oft VI wethoudere

ende eenen secretaris dien hy wel noemen sonde soe men
seyde sekere brieven gescreven ende geeonden sonden syn

geweest tot Xamen sonder wetene van den anderen hneren
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medebruederen, daermede sy onder den anderen gescreven

souden hebben dat dese stadt den peys te Vlaenderen gemaict

niet houden en sonde ende noch nicer woude hyt seggen
;

welcke woirde ende besundertdie hy gesproken hadde in den

btiytenraide op ende tegen onsen heere den meyere seer groot

ende horribel waereii om tvolck op hem te berneren ende hem
in perykel van synen live te bringen. Nogtan dat hy dat

noeyt gedacht noch gepeist en hadde ende tot synder ontschout

indien de wethouderen gebeden ende versoclit liadden eenigen

terstond tot synen huyse terHorst te willen schicken om dairaff

ondersneck ende inquisitie te doene, ende dat hij oeyt goet

ende getrouwe geweest hadde deser stadt ende derselver als

capiteyn ende anders in vele orlogen ende stncken getrouwe-

lyck gedient hadde, hoewel hy dat niet en allegeerde ter

kleynicheyt oft mynderheit van ons heere van Chantrain, die

vele meerder capiteynschap weert was dan tcapiteynschap

van dese stadt mochte wesen, ende oick een fyn ridder, die

hem in vele en diversen orlogen tronwelic geqneten hadde
;

ende de voirs andere woirde ten huyse van Anthonysse ge-

sproken gedroegen grootelyck tegen alsnlken personen alse

dair over die geseecht mochten syn ende ghingen aen hueren

live, goeden eeren ende waelvaert ende en waeren niet te

geloven dat yemandt van den wethouders ende huere dieners

alsulken brieven souden scriven bnyten gemynen overdrage.

Oick elkermalck begeerende was den peys, als dat genoech

mits dien bleeck dat de voirs. Jan oick die woirden alsoe

geseecht hadde om beruerte te maken van den gemeynen volke

op ende tegen alsnlken personen, daer groote inconvenienten

ende ongenuchten souden moegen vut rijsen. Welke pointen

hy presenteerde te thoenen oft hem die ontkint wordden, ende
met den mynsten te gestaene concluderende wair hy dier

volkomen conste dat deselve Jan hem noemen soude deghene
dien hy de woirde hadde hoiren seggen, om daer aff voirts te

gesciedene des recht wesen soude. Oft in gebreke van dien

dat de selve Jan selve deghene syn soude die dat vut hem selve

geseecht hadde ende dat in dien gevalle de selve Jan hem
gewijst wordden soude ter scharper examinacien om syn
meyninge indien, ende van des hy voirder weten mochte te

weten. Dair tegen de voirs. Jan met synen geleverden voirs-
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preke hem verantwerdende dale seggen hoedal hy genoecb

kinde dat hij des mocht syn omtrenl drie weken geleden ;il-

dair ontboden es geweest by eenen der stadtbode te weten

Gornelysse Reyns dair hys hem toegedroech om te comen by

de leden van den buytenraide alhier met sekeren sakeri dwelck
hy alsdoen dcdc ter begeerten van der stadt, hem alhier des

morgens vindende niel ongeroepen alsoe demeyere voirmaels

by dei- stadt opgedaen badde. Bade als van den \\ t »i r«l«Mi die

hy aldair gesproken soude hebben ten achterdeele van onsen

heere den meyere ontkinde hy die also geseechl te hebben.

Mair was wair dat den buy ten raid ende leden sprekende in de

materie daer bewaernissen ende waelvaerl deser stadt aen-

gaende onder den anderen de goede mannen ende natien be-

geerden voir eenen capiteyn mis heere van Chanleraine, ende

dat hy, navolgende hnere begeerte ende overdrage, dat vnt

Laste aldair te kynnen gaff, sonder dat hy eenige amine af-

dragende woirden aldair seyt oft by hem gesproken syn ge-

weest ten achterdeele van onsen heere voirs., dwelck hy oic

noode doen soude ende en wert den selven onsen heere dc\i

meyere in dien niet afgenomen hoe wel sy mynen heere van

Chanlrain noemen mochten als capiteyn voere hnere advies

voir yemande andere, want de selve ons heere de meyere als

officier in den name ons genedigen heeren tshertoghen altyt

doverste bleeff in alle regimente ende bewinde dien aengaende

soeverre hem dat competeren moehte, hem des gedragende

tot ten selven leden ende buytenraide datter andere niet af

gesciet en was ; hy en was oic die pereoen niet die vut soude

moegen syn, noch hem des gepynt en hadde, noeh fame aoch

renommee in dien van hem en ghinck, noch oick van synen

ouders ende voirseten die altyt geweest hadden goede schilt-

bortige lieden wethouders ende andere van den raide, dat sy

eenige commotie hadden gemaict of willen maken ; hy hadde

oic onsen genedigen heere als leenman eedt gedaen ende waere

syn vasal staende ter goeder name ende famen ende hadde oic

voirmails der stadt ende den Lngesetenen als capiteyn diensl

gedaen dacrinne hy hem, soe by hoopte, getrouwelyck gedra-

gen hadde; seggende oiek dat van ouden tyden gecostumeert

ende onderhouden es geweest wes woirden, in eenigen eonsi---

torien onder eedt wesende gebueren geseechl te woirden,
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mits daer gelegentheit der materie oft tyde, ende besimder van

hoiren seggene oft vluchtmeren dat men dair ail' nyemant tot

mesgrypen en conste gestellen, ende also wardde de selve Jan

buyten alien redenen indien belast alwairt oic also dat hy

ontkinde gelyc voere dal hy die woirde geseecht hadde in der

niaten de meyere hem die opleyt. Ende als van den anderen

pointe of woirden hem opgeleecht by den voirs. lienxtenant in

den name als boven die gebuert sonden syn ten huyse des

voirs. Anthonyse seyde de selve Jan by synen voirspreke hoe

hy nae 't sceyden van den buytenraide ten selven dage, dwelc

spade over de noene en de middach was, dede allomme ver-

tasten om te moegen gaan theeren ergerens in goede gesel-

schap, ende onder den anderen bevant Xipriane deXausnijdere

die hem leyde ten huyse der voirs. Anthonyse aldair hy onder

den anderen vant eenige van den Avethouderen ende andere

therende ende dat hy aldair yerstwerf by eenigen aenrucht

wardde hoe dat quam dat onse heere de meyere geen capiteyn

en hadde moegen syn ende wair hy dat verdient hadde, dat hij

achterweert gestelt was, ende oft hy de ghene geweest hadde

die dat gedaen hadde oft hulpen doen. Op dwelc de voirs. Jan

heusschelyck antweerde seggende dat hy ons heere den meyere

geen achterdeele gedaen en hadde noch oick niet gene doen

en soude, ende sgheens des dien aengaende by hem aldaer

geseecht mocht syn den capiteynscape aengaende, als hy hier

voere bekint heeft geseecht te hebben vut laste van den lede

van den goeden mannen, dat dat geschiet was by overdrage

van hen, ende tot hueren beheete, ende dat der noch meer
woirden geseecht ende verhaelt waeren, die hy aldair niet en

seyt, te wetene als dat eenige brieven gescreven souden syn

geweest, sonder dat hy noemde wethonder, secretaris oft Avie

die gescreAren hadden, oft oic aan wien die gescreATen mochten
AAresen sonder yemande indien te belasten, dAvelc hem oick

niet bethamen en soude, hopende dat men daeraff de contrarie

anders niet bevinden en sonde noch Aoirdere noch breeder

AAoirde in der niaten de meyere hem die opgeleecht hadde,
by hem geseecht te syne des hy hem van al oic gedroech ter

Avairheyt ; concluderende alsoe ter contrarien van den voir-

nemene des voirs. lieutenant nae gelegentheyt van den saken,
ende oic van synen persoen die een schiltbortich man Avas
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staeitde als voere ter goeden namen ende famen, ende emmef
sustineerde <lal de lieutenant met Bynder conclusien op hem
verdoolt waere ende <lat liij niet sculdich en waere yemanne
van eenigen alsulken woirden die onder avys ende opinie in

alsulken vergaderingen van de Leden van buytenraide ver-

haelt mochten wesen te melden ; maar geliefde hem in! prin-

eipaal vanden crisme oft civile op hem te procederen ende te

concludereD afslaende de voirs. examinatie ende noeminge

van den personen hy waere bereit hem daerop tantweerdene,

hopeiule dairmede te gestane, te voirdere oic want oft anders

waere aae smeyers voirnemen des hy hoople neen soe sonde

hy dair by wordden eerloos, eedeloos ende niet nicer geacht

wordden voir schiltbortich, ende berooft wordden van synen

leenen als contrarie syns eedts gedaen ende van anderen synen

goeden name, des hy, soe hy hoopt, niet verdient en hadde.Op

dwelc de meyer replicerende ende Jan daplicerende elc huere

ten eflecte als boven soeverre dat de heren Sinte Peetersman-

nen des gemaent synde by den voirs lieutenant wesen voir

een vonnisse dat de meyere hem metter woirden in den buy-

tenraide gehuert op Jaime niet behulpen en sal, mair gelieft

hem den selven Janne van den anderen woirden lot Anthonyse

Zedeleers buys gebuert aen te spreken hetzij in crisme oft int

eivijl, dat hij dat doen magh. Coram Grave burgimagistro,

Gornelio De Berge, Rasone de Borchhoven, Oppendorp, Lief-

kenrode, Berghe, Berghe, Boreh, Wytflied Waltero, Abs.

Udekem hominibus Sancti Petri. Aug. 23.

Van den aenspraken die her Lodewyek Pynnock als meyere

van Lovene van de lieerlicheit wegen gedaen heeft in de banck

voir Sinte Peetersmannen van Lovene op Janne van Bertheni,

Roelofs sone. Aldair de meyere yerst verliaelde hoe dat waer

was dat hy den selven Janne hadde doen aentasten desomtreid

drie weken leden mochte syn ende den selven voere den raide

van der stadt tieht ende aensprake gegeven van welken aen-

spraken deselve Jan hadde gedeclineert van den gerichte aldair

ende versocht beticht te wordden alleen in de banck voir

meyere ende Sinte Petersmannen, aldair hy nae derhanl by

synen lieutenant hem hadde doen aenspreken soe verre dat
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(lairinne sekere vonnissen waeren gewesen alse dat hy hem
niet behulpen en sonde metten woirden hem opgeleeclit in den

buyten raide gebuert maer geliefde den .selven hiere criminclyc

oft eivilyc aen te spreken van den woirden te Anthonys

Zedeleers gebuert, dat hy dat doen mochte des hy hem ge-

droeeh totten onthoudene ende vonnissen vanden selven Sinte

Peetersmannen ; ende voirts alse syn lieutenant hadde willen

procederen metten selven saken aehtervolgene den selven

vonnisse, soe was tgebreck van den ontcommeringen ende

expedicien van den selven saken, daeraiT hem Jan beclaecht

hadde, geweest in den selven Janne, ende in syn diverse vut-

wege die hy gesocht hadde alse van te willen hcbben inde

consistorie ten eenen male Joese van Oirebeke ende meer

andere en ten anderen male in Janne van Berthem synen

oem, ende niet in hem oft in synen lieutenant. Ende dit ver-

verhael aldus geschiet synde dede desclve herLodewyck inden

name als boven syn aensprake op denselven Janne seggende

hoe dat hy ter tyt voorsclireven comen was haestelyek van

buyten by de leden vanden buyten raide der selver stadt

lioe hy dair comen was ontboden oft nyet, dair aen en stiet

hy hem nyet, ende nae dat hy vuter selven buyten raide was
gesceyden was hy comen ten huyse Anthonyse Zedeleers in

zeker geselscap dair hy niet geroepen en was, aldair hy over

tafele groote ende afdragende woirden gesproken hadde op

synen persoen, alse dat hy syn goet gevlucht soude hebben

ter Horst buyten deser stadt mits den welken hy by den buyten

raide totten capiteynscapenietgenomen en was,dwelc de selve

Jan op hem buyten der waerheyt versurt hadde want hy des

noeyt en dacht te doene, hadde oic ter selver tyt den raide van
der stadt alse hy de voirs. woirden verstaen hadde aensocht

dat sy tot synen huyse hier bynnen ende ter Horst hadden
willen synden om dairaff de waerheyt ende gelegenheyt te

weten, dwelck den selven raid niet en hadde willen doen,

want sy hem dairinne hadden betrouwt ende synen woirden
geloeft, welke woirde sulck waeren ende van sulker impor-

tancien dat dair vut op ende over hem hadde moegen comen
commotie ende beruerte ende maicten groote diffame over

synen persoen, buyten synderen verdienten,te voirdere nae de

belastingen dair hy in voirledene commotien ontschuldich-



— 177 —

lyck ende vut Pauwel Loenkens versurden Loegenen over hem
iniie gebracht hadde geweest, inl welck de selve Jan gecom-
mitteert hadde soe liy sustineerde crimen sedicii ende alsoe

lese maiestatis ; seggende voirl dat de serve Jan tep selver

plaetsen gesproken ende geseechl liadde dat by V ofte VI wet-

bonders ende oic eenen secretaris die hy we] noemen sonde

sekere brieven tot Namen gescreven waeren buyten ende

sonder wetenoft overdrage van hueren medebruederen inhon-

dende dat men den peys van Vlaanderen alhier niel houden en

woude, ende noch ineer andere woirden die by wel seggen

sonde, welke woirde oie soe groot ende lasticb waeren tende-

rende oie oni beruerte te maken tusschen den gemeynen man
ende de wethouderen dair groote ongenuchte ende inconve-

oienten all' souden moegcn comen ende was een libel fameus

tenderende oie tot crimen sedicii ende alsoe lese maiestatis.

Dwelc al oft de voirs Jan ontkynnen woude de voirs her

Lodewvck presenteerde te tboenen ende metten mynsten te

gestane dair mede hy in rechte lyden sonde moegen bopende

wair hy dat conste gedoen, dat de voirs Jan gebouden sonde

syn te seggen ende te noemen synen seggerdien hy dat hadde

hoiren seggen ende oic tot wat meyningen by die geseecbt

hadde, ende wes hy dairaff meer wiste te seggene ora dan

dair aff gedaen te wordden soe behoiren sonde ; ende dwelck
den selven Jamie veriichten ende verschoenen sonde moegen
in syn sake, oft dat hy hem dair voere senldich soude syn

gewesen te wordden ter scharper examinacien om van hem
alsoe dat geweten, dair inne te gescieden als voere, hem des

getroostende totten rechte ende vonnisse der heren Sinte Pee-

tersniannen. Tegen dwelck de voirs. Jan met synen geleverden

voirspreke hem verantwerdende dede seggen, nae dat hem de

meyere der wedertalen verdragen hadde, hoe dat hy genoech

kinde dat hy gedeclineert hadde van den gerichte voir den

raide van der stadt, ende versocht hadde trecht voir meyere

ende Sinte Peetersmannen alhier ende oic de vonnissen dairaff

gelyc voere gewesen, hem des nochtan gedraegende totten

selven, slaende alsoe tselve verhael genoech aff by den voirs.

meyere gepremitteert. Seyde voirt hoedat hy alleen inde stadt

by de leden van den bnytenraide comen waere niet ongeroepen

noch haestelvck alsoe dotlicier voir hem nemen mochte oft
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tanderen tyden to kynnen liadde gegeven mair ten ontbieden

van der stadt des hy hem gedroech tot Cornelyse den bode.

Ende alse hy wat begonst te rneren van des by den buyten

raide mocht syn gebucrt soe seyde de meyere dat dat niet en

bfehoefde, mair waere verloren tyt, gemerct dat met vonnisse

afgeslagen was. Ende dan eomende op des ten huyse Anthonyse

Zedeleers gebuert mocht syn dede de selve Jan seggen hoe dat

hy na tsceyden van den buyten raide want zeer stade was over-

noene, niet en wiste wair gaen eten hadde vonden Xypriane

de Nausnydere die hem leyde ten huyse des voirs. Anthonyse

in den wyn, seggende dat dair geselscap syn sonde en alsoe

aldair niet ongeroepen comen en was ende dair synde in der

geselscap van vele goede mannen, daironder was Arndt van

den Hove borgemeester soe begonst deselve Arnd hem te aen-

ruchten seggende ende vragende wair hy ons lieere de meyere

gheen capiteyn en hadde moegen syn, ende oft hy hem datbelet

hadde, ende nae dien dat deselve Arnd liem hier all' scharpe-

lyc ende strangelyck aenrucht ende ondervraecht hadde, ende

hy syns gheen verdrach en conste gehebben sonder antweer-

den soe mocht hy hebben geseecht : her borgemeester des by

den buyten raid geschiet es dair en stoet ic my niet aen ende

des ic dair geseecht mach hebben en es niet geweest vut my
selven mair vut laste van den lede van den goede mannen,
ende en hadde oick ons heere den meyere noch neymande
anders gelet noch niet genie doen en sonde want hy hem
hielt voir synen vrindt; ende sustineerde by twee redenen dat

ons heere de meyere op hem aengaende desen pointe verdoelt

was : ten yersten male want zyn lieutenant hem hier aff aen-

sprake gegeven liadde, hem opseggende die geseecht te heb-

bene by de leden van den buyten raide, des hy hem ontkinde

ende alnoch dede ; ende ten anderen male want al hadde hy
sulken woirde geseecht des neen, die en conste de meyere soe

niet geinterpreteren, tot synen achterdeele noch tot sulker

meyningen alse hy die nam; want niet verboden en was, mair
dagelycx gebuerde dat goede mannen buyten huysen hebbene
huere juweelen ende andere om huere vrinden te festiveren

ende anderssins transporteren van der eender plaetsen in dan-
dere, oick gedroech hys hem totten voirs. vonnisse van Sinte

Peetersmannen, dat de lieutenant dair geruert ende hem opge-
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seecht hadde, die woirde geseecht te hebbene in den buyten

raide ende niet int swyna hnys voirs. ; dvdc voirt seggen op

tweede point van den voirs. ticht dal hy alsoe aenrucht ende

getempteerl synde als voere geseecht mocht hebben, woude
hy seggen, dat hy hadde lioiren seggen, soe hadde hy hoiren

seggen, datter eenige brieven gescreven waeren by eenigen,

Bonder te noemen wat brieven, wie die gescreven hadde oft

wie deghene waeren diese hadden doen scriven,ende ontkinde

die voirdere oft brnedere geseecht te hebbene ; niet te myn
al hadde hy die sulck geseecht alse hem de meyere die opleecht

des hy hoopt dat men nemmermeer bevinden en soude, zoe

en waeren die nochtan niet te achten voir crimen sedicii oft

lese maiestatis oft libel famens noch en waeren die woirden
tot egheenen qnader meyningen by hem geseecht anders dan
by vlnchtmeren ende dair toe gecompelleert als boven by den

borgemeester die op hem niet all en liet; ende waere een stuck

buyten redenen ende recht dat eenich goet man, wie hy waere
staende ter goeder namen ende famen om alsulken segwoirden

vut vlnchtmeren tot alsulke confusien ende schaemten bracht

soude wordden tot synder eeuwigen verderflichheit in goeden
geselscape, ende onder goede mannen ter tafelen gesproken

ende sonder erch dair hy niet verhoopt aff en hadde dat die

in sulker maniere genomen soude worden. Seyde voirt hoe dat

hy stout te goeden name ende famen, hadde den hertoge alse

syn vasal hulde ende eedt gedaen, ende den selven ende oic

der stadt van Lovene getrouwelyc gedient in orlogen. Dese

pointen ende meer andere tot synder ontlastingen dienende

presenteerde hy te thoenen op dat hem die wordden ontkint

hopende wair hy dat conste gedaen, dat hy der aenspraken

ongehouden soude syn, ende dal de meyere in alle manieren
van sgheens des hy voir hem nemen mochte, op hem verdoelt

waere int crime ende scharper examinacien. Mair beliefde

hem in tcivyl aen te spreken hy waere de ghene die daensicht

ende synen persoen te rechte presenteerde soe dat behoirde,

te voirdere want hy presenteerde synen eedt dat Igene des hy
geseecht mocht hebben was vut verweckene ende groote

oportunen temptacien van den voirs. borgemeester ende niet

tot yemantsoneeren,cleynicheit,achterdeele oft verminderheyt

oft oic om eenige commotie te maken. Esgewyst by den heren
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Sinte Pcetersmannen van Lovene ter manissen smeyers dat de

selve ons heere de meyere met synder conclusien crimineel

aengaende der scherper examination op Janne van Berthem

verdoelt es, mair gelieft hem den selven Janne civilyck aen te

spreken dat hy dat doen macli. In scampno presentibus Gode-

frido van den Berghe snbstitnto, burgimagistro Gornelio de

Bergh, Wytfliet, Oppendorp, Kersmakere, Liefkenrode, Mathia

van den Berghe, Leonio de Udekem, Waltero Absoloens,

Jacobo Witte magistro, Jasper Absoloens et pluribus aliis.

Septembris IV.

Item Roelon* van Berthem, de onde Raes van Graven borge-

meester, Lodewyck van der Borch ende Loenys van Udekem
hebben gelooft indivisum heren Lodewyck Pynnock meyere

te Lovene riddre te voldoene allet ghenen dair inne Jan van

Berthem Sinte Peetersman nn gevangen sittende civilyck den

selven meyere gecondampneert zal moegen wordden van de

saken der voer hy eene wyle in hachten geseten heeft ende

noch sidt dairalT hy mits desenontslagen sal Avordden.

Et promisimns in consilio opidi coram Oppendorp, Yos sca-

binis. Sept. XXI.

De laatste paragraaf is doorgehaald ; ook staat er aan den

kant :

Johannes Willems locumtenens consensit deleri et sic vacat

de ejus consensu. Octobris penultima anno LXXXVIII.
Stadsarchief Leuven : Schepenregister uit 't jaar 1488

(n r
84).
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Moderacie ende maniere

die men onderhouden sonde int stuck van den pontgelde, dat

de stadt van Lyere eysscht Sinte Peetersmannen van Loevene

in den byvanghe van Lyere sittende.

« Item Sinte Peetersmannen die huere vrydicheyt bewyst

hebben, zullen van alien hueren goeden die zy houdenals huere

propre van hueren huwelicxweghen vercreghen oft andere in

wat manieien dat het zy, vry zyn van pontgelde van alle

hueren vervuedenen dat zy vercoopen ; mair dat zy vervueden

aen beesten die zy coopen ende wedervercoopen, dairafl zul-

len zy te laste staen als andere huere gebueren.

Item Sinte Peetersmannen die hier namaels huere vryheyt

bewisen sullen van alien den selven properen goeden die zy

hebben tertyt van den selven bewisen insgelycx vry zyn van

hueren vervuedenen, maar oft den Sinte Peetersmannen diet

nu zyn ende bewyst hebben hier namaals, oft den anderen diet

na bewiesen moegen, nae dat zyt bewyst hadden eenighe on-

vry goede toequamen, by houwelyck oft successien, dairafl

zullen zy betalen half!" pontgeld van hueren vervuedenen ende

staen vanden incoope ende wedervertieren gelyck den anderen

nagebueren.

Item oft den voirs. Sinte Peetersmannen diet bewyst hebben

oft hiernamaels bewysen zullen enige onvry goede by legatie

oft coope toequamen, oft dat zy enige onvry goede huerden

oft pachten in jairscharen, dairafl souden sy pontgelt betaelen

gelyck andere onderseten van den byvanghe. — Mair oft hem
enige goede die van voir vry geweest hadden toequamen,

het ware by huwelycke successien coope oft anders dairafl

souden zy altyd vry bliven van huere vervuedenen navolgende

den yersten pointe ende betalen van vercoopen dat zy inne

gecocht hadden.

Item is verredent zoe verre ejiighe goede hoedanige die zyn
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in den byvanghe van Lyere liggende, die van incoopene ende

wedervercoopene vry gaen, ende Sinte Peetersmannen van

Loeven enighe alsnlke goeden hadden. dat zy oick van dien

vry sonden bliven.

Item oft enigh Sinte Peetersman waere die voir zoovele

onvry goeden hielde, oft soevele coopmantschape hanteerde oft

hanteren wonde, dat hy ghene claernesse noch eedt van zyne

hanteringen na den voirs. onderscheide en begheerde te doen,

die sal jairlycx voir Kersmis.se ende vercondighen dat de stadt

oft den assisenren, ende mogen voir dat jaer gestaen met zesse

schellingen groote Brabants ghelts der selven stadt oft den

assisenren te gheven daer andere ongevrydde van gelycken

twelfT schellingen groote betaelen.

Item dat int onderzneck ende int cleren van desen de voirs.

sinte Peetersmannen hueren assyse die zy na den onderscheide

van desen sculdich zijn, ghelden ende betaelen zullen na

advenant van de boenderen van den erve dat zy honden, desen

navolgende vry oft onvry wesende, ende by hueren eede. By
alsoe dat al alst dat dongevrydde vierwerff tsiaers hen cleren

moeten, alst de stadt of dassiseneren versueckt, soe en sullen

nochtan de Sinte Peetersmannen die niet verdingen en willen

als in den lesten voirgainde pointe verclaert is, mair eens

tsiaers gemoyet mogen worden den voirs. eedt te doen, ende

hen te cleren. Ende oft geborde date nich Sinte Peetersman

waire die hier namaels desen staet duerende bescheidentlyck

een eed thiertoe op de Heylighe niet doen en woude anders dan

voir de weth te Lovene, soe sal die Sinte Peetersman gehou-

den syn bynnen vierthien nachten dairna te Loven te trecken

ende aldaer by zynen eede groetsen hoevele dat hy dat jaer

inde voirs. assise verbort sal hel)ben navolgende dese ordon-

nantien, ende brengen dairaff bynnen denselven tyde certifi-

catie van der selver stadt van Loevene der voirs. stadt van
Lyere oft den dassiseneren op zynen cost, oft zoeverre hy al

dan niet en dade dairna sal hy gehouden zyn hem te cleren

voir wet te Lyere gelyck zyne nagebueren.

Item sal dese ordinantie aldus tot alien zyden worden
onderhouden den termyn van twintig jairen naestcomende
sender achterdeel oft prcejudicys van enigen rechte van den
voirs. goede steden of partien dien de voirs. sake aengaen

i
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macli ende behalven ^^n voirs. Sinte Peetersmannen bueren

rechte in alien anderen saken.

[tern dal den voirs. tvt geduerende de voirs. Sinte Peeters-

mannen mi zynde ofl diel liieraamaels zullen moegen bewy-

sen in den voirs. byvanghe geseten van der stadt van Lyere

nyct voirder belast en zullen wordden dan dandere ingezetene

poirters van Lyere.

[tern oft den voirs. tyt geduerende van dezen voirs. tractate

enjge questie geborde oft diverse verstennesse in t hanteren

van den eeden te doen oft anders, dat die questie ten coste

van partyen die int ongelyck zullen worden bevonden beslicht

zal wordden, by cncn gcdeputecrdcn van elker stadt die

dairom tot gelegender plaetsen souden vergaderen.

Item deze ordinantie was geraempt ende overdraegen op

een achterbringen inder stadt van Lyere voirs. den vierden

dach van Jannarie anno (XIV ) LXI na costninie van scryven

slioofs van Brabant dair vander voirs. stadt wegen van Loe-

vene als gedeputeerde by waeren Lodewyk Boelofl's, raet ende

Geraerde De Bausele secretaris der selver stadt ende van der

stadt wegen van Lyere voirs. Jan van der Lyst ende Jan

Huyghe schepenen Gummar van den Borch rentmeester

meester Willem Wynen ende meester Gielis Stecke secretaris

der selver stadt van Lyere. Ende was daerna in Loevene

gesloten den XIIIP dach van Jannarie daerna volgende. »

Wij geven den tekst uit het Gemeynboek : n r 262 van het

Stadsarchief Leuven fol. 5 ssq.

In 't stadsarchief van Leuven vindt men den tekst nog :

1) in 't groot Gemeinboeck, n° 261 I, fol. CXXIII ; 2) in het

Boeck van Sinte Peetersmannen fol. 33v; 3) in Liber B,foI. 123.

13
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