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De heerlijkheid van Rijvisch, evenals de voorgaande een achterleen van het
leenhof van Ronsele, behoorde aanvankelijk aan het oudadellijk geslacht van
die naam, daarna aan de families 's Wilden, De Vos, Van der Vichte, Peterus,
enz. Zij strekte zich uit over 44 gemet land in de wijk Rijvers te Zomergem,
had eveneens baljuw en schepenen en verschillende heerlijke rechten en
inkomsten, in het hieronder staande denombrement opgesomd:
"Roeland de Vos, als man van voochdien van joff. Josijne 's Wilden, fia Jans,
ende huer ghetraut hebbende teenen wettelicken wive, hout een leen uut
haren name van den eerweerdighen heer ende meester Jan Adurne, canoniek
van Sente Pieters te Rijsele, 't selve leen ende heerlichede gheleghen binnen
den ambachte ende prochie van Zomerghem, gheheeten 't heerscip te Rivisch,
groot in eerven ontrent xliiii ghemeten lants, luttel min oft meer, van der mate
onbegrepen. Ten welcken leene behoort in heerlijcker ende eerfelijcker
renten, vallende elcx jaers te Bamesse, zesse ponden zesse schell. ix deniers
parisis, oock luttel min oft meer, xxviii hoenderen ende een alf, die diversche
persoenen ende laeten jaerlijcx ghelden uut zekere plecken van grande;
behoort ten voorn. leene een laetscip ende bailliu, die berecht dies te doene
heeft op 't voors. heerscip metten erfachtighen laten, eerven ende onteerven,
de voors. renten te innene ende te bedijnghene metten bailliu ende laeten
voors. Insghelijcx tol, vont, bastaerdegoet, boeten van drie pond parisis ende
daerondre, marcgelt van c ponden de zesse, dachvaerden ende manen van
overswaters, ende met alsulcken rechte van vrijheden, van sterfcoepe ende
van wandelcoepe alser toebehooren. Eenen prater te stellene, die scutten
ende arresteren mach. Oec mede behoort ten voors. leene een thiendeken,
streckende up seker plecken van gronden ghelijc ment van ouden tijden
ghehauden heeft. Ende es 't voors. leen ende heerlicheyt belast met xxii
scellinghen zes pen. parisis, daerutegaende den grave van Vlaenderen; welck
leen staet ter trouwen, enz."
(Leenboek van de Burggravij van Gent, fol. 99 verso).
Ook deze heerlijkheid had dus baljuw en schepenen. Een Gijselbrecht Rinvisch
was schepen van der Keure te Gent, in 1313. Hij voerde als wapen "de
gueules à trois truites ou saumons d'argent" (drie zilveren zalmen op een rode
grond).

