
BE-A0514_115891_114591_DUT

Inventaris van het archief van de heer en
het laathof van Ter Biest te Dikkelvenne,

1673-1780

This finding aid is written in Dutch.

Het Rijksarchief in België

Archives de l'État en Belgique

Das Staatsarchiv in Belgien

State Archives in Belgium

http://arch.arch.be/index.php?lang=fr_BE
http://arch.arch.be/index.php?lang=en_GB
http://arch.arch.be/index.php?lang=de_BE


2 Heer en Laathof van Ter Biest te Dikkelvenne

BESCHRIJVING VAN HET ARCHIEF:.....................................................................3
Raadpleging en gebruik...................................................................................4

Voorwaarden voor de raadpleging...............................................................4
Voorwaarden voor de reproductie................................................................4
Toegangen....................................................................................................4
Aanwijzingen voor het gebruik.....................................................................4

Geschiedenis van archiefvormer en archief.....................................................5
Archiefvormer..............................................................................................5

Naam........................................................................................................5
Geschiedenis............................................................................................5

Algemeen.............................................................................................5
Heer van Ter Biest................................................................................5
Laathof van Ter Biest............................................................................6

Archief..........................................................................................................6
Geschiedenis............................................................................................6
Verwerving...............................................................................................6

Inhoud en structuur.........................................................................................8
Inhoud..........................................................................................................8
Ordening......................................................................................................8

BESCHRIJVING VAN DE SERIES EN ARCHIEFBESTANDDELEN..........................................9
I. Archief van de heer.......................................................................................9

--- - --- Rekeningen van de ontvangsten van heerlijke renten van Sint-Denijs-
Boekel, Ter Biest en de Sou[b]rente te Munkzwalm, en van diverse heerlijke 
rechten te Sint-Denijs-Boekel. 1673-1706, 1733- 1748, 1750-1772.......................9
--- - --- Kohieren van achterstallen, gebaseerd op de leggers van heerlijke renten 
van Sint-Denijs-Boekel, Ter Biest en de Sourente te Munkzwalm. 175[1], 1780.. .10

II. Archief van het laathof...............................................................................11
2 - 10 (Minuten van) akten en contracten, verleden voor het laathof. 1631-1750 
(met hiaten).........................................................................................................11
11 - 13 Registers van akten en contracten, verleden voor het laathof. 1655-1723, 
1750..................................................................................................................... 11



Heer en Laathof van Ter Biest te Dikkelvenne 3

Beschrijving van het archief:

Beschrijving van het archief:

Naam archiefblok:
Heer en Laathof van Ter Biest te Dikkelvenne

Periode:
1673-1780

Archiefbloknummer:
BE-A0514.3251

Omvang:
• Laatste bestanddeelnummer: 13.00
• Omvang geÃ¯nventariseerd: 0.07 m

Archiefbewaarplaats:
Rijksarchief te Gent

Archiefvormers:
Heren van Ter Biest te Dikkelvenne, 16de eeuw - 1795
Laathof van Ter Biest te Dikkelvenne, 16de eeuw - 1795
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Raadpleging en gebruik

Raadpleging en gebruik
Voorwaarden voor de raadpleging

VOORWAARDEN VOOR DE RAADPLEGING

Het archief is ouder dan 30 jaar en bijgevolg openbaar. De raadpleging is vrij.
Voorwaarden voor de reproductie

VOORWAARDEN VOOR DE REPRODUCTIE

Voor de reproductie van archiefstukken gelden de voorwaarden en tarieven van
toepassing in het Rijksarchief.
Toegangen

TOEGANGEN

Deze toegang geldt als vervangende toegang voor enkele 
bestanddeelnummers uit de oude inventarissen van het Land van Gavere, de 
schepenbank van Sint-Denijs-Boekel en die van Dikkele (zie 'Concordans').
Aanwijzingen voor het gebruik

AANWIJZINGEN VOOR HET GEBRUIK

De archiefstukken in dit bestand werden gedetailleerd beschreven. Waar 
gebruik werd gemaakt van pro-memoriebeschrijvingen, is de eigenlijke locatie 
per bestanddeelnummer in een secundair beschrijvingselement weergegeven.
De documenten kunnen worden aangevraagd door het opgeven van het 
nummer van de toegang, namelijk AR177, en het bestanddeelnummer dat 
wordt aangetroffen links vóór elke archiefbeschrijving. Bij het verwijzen naar de
hier beschreven documenten, is het best om het archief de eerste maal te 
citeren met zijn volledige naam: RIJKSARCHIEF TE GENT, Heer en laathof van 
Ter Biest te Dikkelvenne, nr. [bestanddeelnummer]. Nadien kan worden 
volstaan met een verkorte referentie, namelijk RAG, Heerlijkheid Ter Biest, nr. 
[bestanddeelnummer].
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Geschiedenis van archiefvormer en archief

Geschiedenis van archiefvormer en archief
Archiefvormer

ARCHIEFVORMER
Naam

NAAM

Heer van Ter Biest
Laathof van Ter Biest
Geschiedenis

GESCHIEDENIS
Algemeen

ALGEMEEN

De heerlijkheid Ter Biest bevond zich in het midden van Oost-Vlaanderen langs 
de Schelde, ongeveer halverwege tussen Gent en Oudenaarde. Het was een vol
leen dat rechtstreeks gehouden werd van het leenhof van het Land van 
Gavere, een gebiedsomschrijving die op haar beurt één van de vijf roeden 
vormde van de kasselrij of het Land van Aalst 1. Het territorium van Ter Biest 
strekte zich uit in datzelfde Land van Gavere, meer bepaald in het dorp 
Dikkelvenne. Deze heerlijkheid bestond reeds eind 16de - begin 17de eeuw en 
bleef bestaan tot het einde van het ancien régime. Vroegere sporen werden 
niet teruggevonden. De heer van Ter Biest kon in het kader van zijn beheer 
beschikken over één instelling, namelijk een laathof.
Heer van Ter Biest

HEER VAN TER BIEST

Uit een overzicht van de tot dusver bekende heren van Ter Biest blijkt dat deze 
heerlijkheid doorheen het ancien régime grotendeels in handen was van drie 
belangrijke families 2. Het betreft achtereenvolgens de families Triest, Borluut 
en van Melle - vanaf ca. 1619 tevens heren van Sint-Denijs-Boekel. Ter Biest 
was een bescheiden heerlijkheid waaraan een aantal inkomsten verbonden 
was. De heerlijke rechten waren eerder beperkt. De heer had het recht op de 
grondjustitie, of de lage rechtspraak. Voor die rechtspraak kon hij rekenen op 
zijn laathof.
De inkomsten waren eerst en vooral afkomstig van het recht op wandel- en 
sterfkoop. Bij verkoop of erfenis van een grond binnen de heerlijkheid had de 

1 De geschiedenis van de archiefvormer(s) is volledig gebaseerd op RIJKSARCHIEF TE GENT 
(RAG), Land van Gavere, nr. 85, fol. 121 en nr. 86, fol. 102 (leggers van lenen); 
Dikkelvenne, in DE POTTER F. en BROECKAERT J., Geschiedenis van de gemeenten der 
provincie Oost-Vlaanderen. Eerste reeks: Arrondissement Gent, Gent, 1864-1870, dl. 2, p. 
21; VAN TWEMBEKE J., Lijst der heerlijkheden van het Land van Aalst, in Land van Aalst, 
1962, XIV, p. 153-154 en VERFAILLIE J., "Of Archives and Men". Identificatie van de 
archiefvormers in het conglomeraatbestand Land van Gavere (eind 15de eeuw - ca. 1820) 
(onuitgegeven verhandeling Master na Master in de Archivistiek), Brussel, 2006, dl. 1, p. 
62.

2 Voor een schematisch overzicht en bronverwijzingen, zie bijlage in punt VII van deze 
algemene beschrijving.
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heer recht op een bepaald bedrag, waarbij een tarief werd toegepast dat in het
grotere Land van Gavere gold. De belangrijkste bron van inkomsten waren de 
heerlijke renten. Deze bestonden uit een jaarlijkse bijdrage van elf ponden, 
twee schellingen en acht denieren parisis. Daarbovenop eiste de heer ook twee
ganzen, twee kapoenen (gesneden hanen), 24 hoenderen en één derde van 
een hoen, negen "schultbroden", gebakken uit één halster koren, vier halsters 
koren en negentien en een halve halster haver.
Laathof van Ter Biest

LAATHOF VAN TER BIEST

Het laathof van Ter Biest had slechts beperkte bevoegdheden. Het stond in 
voor de registratie van de overdracht (het erven en onterven) en de bezwaring 
van de onroerende goederen in zijn ressort. De instelling kon - theoretisch 
gezien - ook conflicten over hetzelfde onderwerp beslechten. Aan het hoofd 
van het laathof stond een meier, die door de heer werd aangesteld.
Archief

ARCHIEF
Geschiedenis

GESCHIEDENIS

De continuïteit in het bestuur van een heerlijkheid werd verzekerd door de 
instellingen die eraan verbonden waren. Ook voor Ter Biest was dit ongetwijfeld
het laathof. Een blik op het archief, in het bijzonder de aanwezige registers van 
akten en contracten, leert dat het duidelijk een restant vormt van de 
documenten die door die instelling systematisch werden bijgehouden. In de 
praktijk was het instellingsarchief hoogstwaarschijnlijk in handen van één 
bepaalde functionaris of diens familie, die tevens verbonden was aan andere 
instellingen uit de regio. Dat suggereert althans de manier waarop het grootste
deel van het archief in het Rijksarchief terechtkwam.
Verwerving

VERWERVING

Het merendeel van de documenten die worden beschreven in deze inventaris, 
maakte tot voor kort deel uit van het conglomeraatbestand "Land van Gavere" 
of van het oude archiefbestand "Sint-Denijs-Boekel". Beide bestanden zijn nauw
verwant en werden tijdens de eerste helft van de 19de eeuw vermengd in het 
Gentse Rijksarchief gedeponeerd. Pas bij de oprichting van het 
arrondissementeel Rijksarchief te Ronse in 1964 werd een eerste splitsing 
doorgevoerd, die bij de herinventarisatie van enkele jaren geleden verder op 
punt werd gesteld 3.

3 Zie VERFAILLIE J., Inventaris van het archief van de heer, het leenhof en de schepenbank 
van Sint-Denijs-Boekel (1443-1795) (Rijksarchief te Gent, Inventarissen 110, 
leeszaaltoegang AR162), Brussel, 2013, p. 12-13 en VERFAILLIE J., Inventaris van het 
archief van de heer, het leenhof en de schepenbanken van het Land van Gavere (1535-
1810) (Rijksarchief te Gent, Inventarissen 111, leeszaaltoegang AR50), Brussel, 2013, p. 
17-18. Voor een meer uitgebreide versie, zie tevens VERFAILLIE J., "Of Archives and Men", 
dl. 1, passim.
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Daarnaast werd dit kleine bestand aangevuld met twee losse stukken, waarvan
één bij herinventarisatie werd aangetroffen in het schepenbankarchief van 
Dikkele 4. Het andere document kwam pas in 2013 in het Gentse Rijksarchief 
terecht en werd aangetroffen in de pakken "varia" die op 14 oktober 2013 
samen met het archief van notariskantoor Pede-Henrist werden overgebracht 5.

4 VERFAILLIE J., Inventaris van het archief van de heer en de schepenbank van Dikkele 
(1624-1800) (Rijksarchief te Gent, Inventarissen 108, leeszaaltoegang AR35), Brussel, 
2013.

5 CAZAUX J., Inventaris van de minuten en repertoria in bewaring gegeven door Notarissen 
A. Pede en P. Henrist te Bottelare (Rijksarchief te Gent, leeszaaltoegang NOT26), Gent, 
2013. Het betreft aanwinstendossier 2013/21, hoofdzakelijk relevant voor het archief van 
de heerlijkheid Baudries te Dikkelvenne.
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Inhoud en structuur

Inhoud en structuur
Inhoud

INHOUD

In deze inventaris worden documenten van de heerlijkheid Ter Biest (1673-
1780) beschreven. Het archief van zowel de heer als het laathof is van belang 
voor de aanvulling van historische kennis over Dikkelvenne en omgeving.
In het archief van de heer bevinden zich hoofdzakelijk stukken betreffende het 
financieel beheer van de heerlijkheid. Het archief van het laathof bestaat 
uitsluitend uit registers en (minuten van) akten en contracten die voor de 
instelling werden verleden.
De bovengenoemde registers zijn de voornaamste stukken in deze inventaris. 
De bewaring van geregistreerde akten en contracten binnen een kleine 
heerlijkheid als deze biedt de lezer een unieke blik op de reikwijdte van die 
lokale instelling.
Ordening

ORDENING

Voor de ordening van dit kleine bestand werd een archiefschema opgesteld 
conform de standaard van het Belgische Rijksarchief, gebaseerd op het 
Archiefschema voor het archief van een heerlijkheid en van een leenhofen het 
Archiefschema voor het archief van een schepenbank en een gemeente tot 
1795, in COPPENS H., De ontsluiting van archieven. Richtlijnen en 
aanbevelingen voor de ordening en beschrijving van archieven in het 
Rijksarchief (Miscellanea Archivistica. Manuale 21), Brussel, 1997, p. 436-446. 
Wegens het beperkte aantal stukken werd de basisstructuur, bestaande uit 
archief van de verschillende aanwezige archiefvormers, niet verder ingedeeld.
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Beschrijving van de series en archiefbestanddelen

Beschrijving van de series en archiefbestanddelen

I. Archief van de heer

I. ARCHIEF VAN DE HEER
--- - --- Rekeningen van de ontvangsten van heerlijke renten van Sint-Denijs-Boekel, Ter Biest en de Sou[b]rente te Munkzwalm, en van diverse heerlijke rechten te Sint-Denijs-Boekel. 1673-1706, 1733- 1748, 1750-1772.

--- - --- REKENINGEN VAN DE ONTVANGSTEN VAN HEERLIJKE 
RENTEN VAN SINT-DENIJS-BOEKEL, TER BIEST EN DE SOU[B]RENTE 
TE MUNKZWALM, EN VAN DIVERSE HEERLIJKE RECHTEN TE SINT-
DENIJS-BOEKEL. 1673-1706, 1733- 1748, 1750-1772.

--- Door ontvanger Jan Buijsse fs. Lieven. 15 mei 1673 - 14 maart 
1681.

--- Door ontvanger Jan Buijsse fs. Lieven. 14 maart 1681 - 23 oktober 
1688.

--- Door ontvanger Jan Buijsse fs. Lieven, met bewijsstukken. 23 
oktober 1688 - 7 maart 1697.

--- Door ontvanger Jan Buijsse fs. Lieven, met bewijsstukken. 7 maart 
1697 - 18 november 1699.

--- Door ontvanger Jan Buijsse fs. Lieven. 18 november 1699 - 14 
december 1702.

--- Door ontvanger Jan Buijsse fs. Lieven, met bewijsstukken. 14 
december 1702 - 11 maart 1706.

--- Door ontvanger Heijndrick Buijsse. 1733-1735.

--- Door ontvanger Heijndrick Buijsse. 1736-1737.

--- Door ontvanger Heijndrick Buijsse. 1738-1739.

--- Door ontvanger Heijndrick Buijsse. 1740.

--- Door ontvanger Heijndrick Buijsse, met bewijsstukken. 1741.

--- Door ontvanger Heijndrick Buijsse. 1742.

--- Door ontvanger Heiijndrick Buijsse, met bewijsstukken. 1743.

--- Door ontvanger Heijndrick Buijsse. 1744.

--- Door ontvanger Heijndrick Buijsse. 1745.

--- Door ontvanger Heijndrick Buijsse, met bewijsstukken. 1746.
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--- Door ontvanger Heijndrick Buijsse. 1747.

--- Door ontvanger Heijndrick Buijsse. 1748.

--- Door de erfgenamen van Heijndrick Buijsse, vertegenwoordigd bij 
procuratie door Thomas Herman. 1750-1751.

--- Door ontvanger Charles Franchies Thienpont, met bewijsstukken. 
1752-1755.

--- Door ontvanger Charles Franchies Thienpont. 1756-1759.

--- Door ontvanger Jacobus Sunaert. 1758-1761.

--- Fragment, door ontvanger Pieter Joannes Ghyselinck. [1762-1772].

1 Akte van recepisse van het denombrement van Ter Biest, door 
Jérôme Borluut in leen gehouden van het leenhof van het Land van 
Gavere. 13 mei 1686.

1 stuk

--- - --- Kohieren van achterstallen, gebaseerd op de leggers van heerlijke renten van Sint-Denijs-Boekel, Ter Biest en de Sourente te Munkzwalm. 175[1], 1780.

--- - --- KOHIEREN VAN ACHTERSTALLEN, GEBASEERD OP DE 
LEGGERS VAN HEERLIJKE RENTEN VAN SINT-DENIJS-BOEKEL, TER 
BIEST EN DE SOURENTE TE MUNKZWALM. 175[1], 1780.

--- Achterstallen tot 1751. 175[1].

--- Achterstallen tot 1761. 1780.
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II. Archief van het laathof

II. ARCHIEF VAN HET LAATHOF
2 - 10 (Minuten van) akten en contracten, verleden voor het laathof. 1631-1750 (met hiaten).

2 - 10 (MINUTEN VAN) AKTEN EN CONTRACTEN, VERLEDEN VOOR 
HET LAATHOF. 1631-1750 (MET HIATEN).

2 1631.
1 stuk

3 1689.
1 stuk

4 1691, 1692.
1 omslag

5 1700, 1701, 1709.
1 omslag

6 1715.
1 stuk

7 1720, 1723-1724, 1728.
1 omslag

8 1732, 1736.
2 stukken

9 1741, 1744.
1 omslag

10 1750.
1 stuk

11 - 13 Registers van akten en contracten, verleden voor het laathof. 1655-1723, 1750.

11 - 13 REGISTERS VAN AKTEN EN CONTRACTEN, VERLEDEN VOOR 
HET LAATHOF. 1655-1723, 1750.

11 29 juli 1655 - 14 januari 1715.
1 deel

12 1 juni 1714 - 1 februari 1723.
1 katern

13 7-15 september 1750.
1 katern
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